Birgitta Pleijel
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
2017-04-27

Minnesanteckning styrgrupp för processtöd
av vårdens rehabiliteringskoordinatorer (reko)
Tis 25 april
Närvarande
Geli Lytter - Samordningsförbundet (SOF), adjungerad
Anna-Maria Magnusson - Arbetsförmedlingen (Af)
Birgitta Pleijel - Regionen Uppsala (RU), ordförande
Marika Söderberg - Försäkringskassan (Fk)
Frånvarande
---

Agenda
1. Genomgång av den godkända ansökan om finansiering från SOF
Styrgruppen har ånyo tagit del av planen.
2. Nästa möte
Mån 28 aug kl 15.15-16.00
3. Information om rekrytering av processledare och inledning av arbetet
Birgitta Rosberg (BR), arbetsterapeut med senaste tjänstgöring vid Akademiska
sjukhuset, påbörjade sitt uppdrag som processledare 170401 på heltid. Hon är anställd
på regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning i team försäkringsmedicin.
Första månaden har använts för inläsning och omvärldsspaning. BR har även varit ute
på vårdcentral och auskulterat hur en handledningssituation kan gå till. Vidare har hon
varit delaktig i att förbereda nästa kompetensnätverksträff för länets alla reko 10 maj.
Vid detta tillfälle kommer bland annat Af att håll i en punkt. Fk’s kontaktperson finns
numera alltid på plats vid dessa träffar som äger rum 3 ggr/termin.
I dagsläget finns reko enligt regionens nya uppdrag från sept 2016 vid 27 av länets
vårdcentraler totalt 44 vårdcentraler.

4. Avvikelserapport till SOF
Styrgruppen beslutar att processtödet ska pågå som planerat på heltid under två års tid
170401-190331. Ordförande lämnar påskriven avvikelserapport till SOF om försenad
start pga rekrytering av processledare.
5. Ekonomi
SOF finansierar lönemedel för processledaren. Geli informerar om att rekvisition för
kvartal 2 ska till ekonom på SOF sista juli.
6. Övrigt
Geli påminner om att en underskriven delårsrapport ska till SOF 31 aug. Birgitta ger
BR i uppdrag att formulera ett utkast enligt mall.
BR får i uppdrag att utforma kort enkät som kommer mejlas alla reko i linje med mått
för utvärdering i ansökningsplanen. Enkäten planeras för utskick före sommaren.
Styrgruppen får den för påseende dessförinnan.
Vill styrgruppen adjungera BR till styrgruppens möten? Birgitta har bett BR att skriva
kort dagbok med en anteckning varannan vecka och med den senaste anteckningen
överst. Den bifogas kallelse till nästa möte för att styrgruppen enkelt ska få en
överblick av arbetet.

