
Protokoll fört vid RPO FoU-gruppens Zoom-möte 2021-04-27  

Närvarande: Kersti Samuelsson, Agneta Siebers, Björn Börsbo samt ut Maria Afrell. 

1§ Utbildningsdagarna i synrehabilitering 

 Ekonomin verkar gå ihop sig. Utbildarna har fått betalt. Responsen från deltagarna har 
varit övervägande mycket positivt. Många har begärt och fått föreläsarnas Power-points. 
Föreläsningarna är inspelade och finns att tillgå. Varje föreläsares fördrag finns som enskild fil. Dock 
kan de bara lånas ut för utbildning i samråd med RPO FoU-gruppen. 

Märtha Berthold Lindstedts allmänna status för synproblematik har sänts ut till FoU-gruppen, men 
ska ses som en specialist-anamnes, kunskap måste finnas bakom för att använda detta. 

Både i Västervik och i Jönköping finns viss efterfrågan på att se föreläsningarna. 

2§ Rehabveckan är 26-27 maj på webben. 

Både optiker Jan Johansson och läkaren Märtha Berthold Lindstedts kommer att föreläsa den 27/5. 
Deras perspektiv är postCovid. Föreläsarna kommer också att tala om IVA-Covid-erfarenheter. 26 
kommer även den internationellt kände Leighton Chan att föreläsa om Covid 19. 

3§ Doktorand Lovisa arbetar med sitt fjärde arbete om Covid 19 och skriver nu på 
artikeln för att publicera. Tidigare talade vi om att hon skulle göra en kvalitativ studie, vilket 
fortfarande skulle vara tänkbart. Maria A i gruppen kan då vara behjälplig med den kvalitativa 
metoden. 

4§ Forssansökan  

I beskrivningen av vad som skall göras för Forss-pengarna för synrehabilitering ingår att identifiera 
framtida forskning inom området. 

a) Stina Gunnarsson doktorand och sjuksköterska inom rehabmedicin slutför studierna 
angående spasticitet för att efter disputation ta sig an studien som har screenat Covid 19 – 
patienter för synproblematik. Arbetar med att kunna screena vilka som behöver syn-rehab 
där man blir undersökt och bedömd av optiker. 

b) Individer kan vid postCovid vara ljuskänsliga. Av de 433 intervjuade hade 10%  ljuskänslighet 
som påverkade deras vardag. Ljuskänsligheten kan mätas och ev. kan utprova de filterglas 
hjälpa. 

5§ Fysioterapeut Mikael Lundgren, Västerviks sjukhus deltar i Studier vid rehabmedicin i 
Linköping. Det senaste projektet rör: ”Utvärdering av rörelsefunktion och gångförmåga hos personer 
med neurologisk sjukdom eller skada med hjälp av portabla rörelsesensorer”. Per Ertzgaard leder 
studien. 
6§ Åsa Kadowakis inspelade föreläsning om rehabilitering.  
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7§ RPO-FoU- gruppen har webbmöte 2021-08-31,kl.9-10. 

8§ Preliminärt arbetsmöte 2021-09-14-15 med fokus på forskningsområden inom bl.a. 
syn-rehabilitering. 
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