
MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED REFERENSGRUPPEN FÖR SMS-
PROJEKTET I KALMAR  
 
TID Fredagen den 24 januari 2014 13.00 – 15.30 
PLATS Strokerehab Länssjukhuset Kalmar 
DELTOG  Se separat lista 
 

1. Steve Sjögren, ordf. SRF, hälsade tillsammans med Anna-Karin 
Birgersgård, ordf. Strokeföreningen, Kalmar, välkommen till detta första 
referensgruppsmöte i samverkansprojektet SMS-team. Steve uttryckte 
sin uppskattning över att vi nu kan börja utveckla våra tankar och på ett 
konstruktivt sätt använda de 1 527 000 kronor som Allmänna Arvsfonden 
i särskild ordning beviljat enligt beslut 2013-12-11, diarienummer 2013-
0886-H, Projektnummer 2013/178. Steve meddelade också att han vid ett 
tidigare möte samma dag diskuterat med Krister Inde, som tidigare 
skrivit ansökan och förhandlat fram det nuvarande beloppet, att åta sig 
uppdraget att på deltid vara projektledare för projektet under våren 2014. 
Villkor och arbetstid kommer att förhandlas med Krister och särskilt 
avtal skrivas före 2014-02-01 då uppdraget inleds.   

2. Krister Inde redovisar tillsammans med Anette Danielsson och Gun 
Olsson det tidigare på dagen hållna projektgruppsmötet (PG) 

 
Följande tider för olika aktiviteter diskuterades och beslutades: 
 
6 – 7 februari Projektgruppsmöten med deltagande av dem som kommer att 

ingår i SMS-teamet. Det kan bestå av strokesjuksköterska, 
arbetsterapeut, optiker, ortoptist, synpedagog, koordinator samt 
konsulterande rehabiliteringsläkare och ögonläkare vid behov.  

 
6 feb  Genomgång i PG – inköp enligt listan som har godkänts av AA. 

Genomgång av VISIOcoach och andra program för inköp. 
7 feb  Möte på SRF angående administration tillsammans med Roland 

Lilja, Nils Allan Edman, Christina Rosander på kansliet på Nygatan 
30. Möte med Johan Ekblads mailadress johan.ekblad@syab.se. 
Företaget/bilskolan heter SYAB.  

23 – 25/2 Planerat besök Hurdalsenteret i Norge (Eva Irene Nordhagen) 
11 – 14/3 Prismalinser – detaljprogram senare på Optikerutbildningen, 

Linnéuniversitetet, Smålandsgatan. Kirsten Kobberö, Martin Hellström, 
Multilens 

22 – 25/4 Automobility- projektet – besök av Bart Melis Dankers, Björn 
Peters, VTI med flera 

 
3. Tider för referensgruppsmöten beslutades till den 7 maj och 9 december 

13.00 båda tillfällena.  
 

4. Projektet delades in i tre olika huvuddelar enligt följande 
 
FÖRSTA DELEN - januari – april/maj 
Kunskapsutveckling – verktygen samlas och lärs in 



Patientrekrytering – 15 – 20 personer som har haft stroke/TBI och andra 
hjärnskador som lett till synfältsinskränkningar vilka har haft sina symtom 
mellan en till 18 månader och där detta är deras huvudsakliga problematik 
  
ANDRA DELEN maj – december/januari 
TRÄNING AV FÄRDIGHETER I DEN ORDNING SOM STÄMMER MED 
INDIVIDENS BEHOV OCH MÖJLIGHETER (se förslag på verktyg/moment i 
ansökan) 
 
TREDJE DELEN 
DOKUMENTATION OCH INFORMATIONSSPRIDNING januari – maj 
Hemsidan startar nu: www.smskalmar.se och vi diskuterar hur projektet ska 
dokumenteras senare inklusive genomförande av seminarium för andra i landet 
 
Övriga frågor  
 

5. Steve Sjögren deltar på möte med Allmänna Arvsfonden den 4 april 
angående administration. Han rekvirerar också de första 509 000 till ett 
särskilt konto i Handelsbanken som är skilt från övrig bokföring inom 
SRF Kalmar. 

6. Åsa Nilsson, SRF:s pressansvariga, som deltar externt i mötet, kommer 
att dokumentera i SRF Perspektiv och andra besläktade tidskrifter. Åsa 
kommer också att erbjuda Stroke Kontakt material. Anna-Karin 
Birgersgård och Krister Inde skriva om projektet i Stroke Kontakt under 
februari. 

 
Anteckningarna fördes av  
 
Krister Inde  

  
 


