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Mötesanteckningar RPO Fo2U-gruppens möte i Gränna den  
Datum 22-23 mars 2022 

 
Plats Gränna  
Närvarande Björn Börsbo, Agenta Siebers, Maria Afrell, Kersti Samuelsson. 

Inbjudna tisdag Maria Landén, onsdag Lovisa Hellgren. 
 

Tisdag den 22 mars 2022 
1) Överblick – var står vi vad ska hinna med 

 
2)  Gruppens slutrapport 

Vi påbörjar arbetet med att sammanställa en rapport över gruppens arbete under 10 år. 
a. Rubrikerna sätts enligt syftet med gruppens arbete 
b. Tidigare rapport byggs på och justeras 

 
3) Handledning Maria Landén 

Maria har skickat ut manus till gruppen före mötet och vi går tillsammans med Maria igenom de 
frågor som återstår i metod och resultat. Vi lägger mest tid på att fundera över vad som ska vara 
med i diskussionsdelen. Maria har ytterligare tid för att skriva klart och kommer även att söka 
medel från FUTURUM för publicering. Planeringen är att manus ska vara klart till efter sommaren 
med avsikt att submittas i höst. 
 

Onsdag den 23 mars 2022 
1) Vi återgår till en diskussion om rapporten. Vi kompletterar med lite illustrationer och länkar. 

Illustrationer till de områden vi arbetat med och länkar till de dokument vi har skapat ex v om 
WebRehab och om olika instrument i WebRehab. 
 

2) Kersti skickar ut rapporten till övriga som läser och kommenterar/ändrar och åter till Kersti som 
sammanställer allas synpunkter. Skickas åter inom 2 veckor. 
 

3) Rapporten skickas sedan ut till våra chefer, inkl Anders Kjellgren, Siv Folkhammar, Susanne 
Almers, Mikael Edblom.  
 

4) Vi diskuterar Lovisas planer innan Lovisa är på plats. Lovisa håller på att planera för en kvalitativ 
studie med personer som antingen har kognitiva besvär efter Covid-19 eller personer som har 
kognitiva kvarstående besvär efter en infektion i hjärnan. Gruppen stödjer att Lovisa fokuserar 
på att intervjua personer med kvarstående symtom efter en infektion i hjärnan.  
Rimligt att intervjua klinikens patienter och där det gått 2-4 år. Frågorna är inte känsliga för om 
Lovisa haft kontakt med personen på kliniken tidigare. Inkludera även personer som kan 
behöva tolk 
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a. En etisk ansökan bör inkludera pilotintervju för att ev kunna använda denna i 
materialet.  

b. För att verifiera resultatet kan patientgruppen sammankallas för att få ta del av 
resultatet. 

5) Vi går igenom innehållet i ansökan om Startbidrag och konstaterar att vi genom att 
sammanfatta det material vi har i Linköping, kan ha en grund för val av instrument för 
bedömning och resultatuppföljning. 
 

6) Nästa möte blir den 14-15 juni, Agneta fixar ställe. Fokus vid detta möte blir att skriva en 
projektplan för en etisk ansökan till interventionsstudien. 

 

 

Vid anteckningarna 

Kersti Samuelsson 
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