
Minnesanteckningar	  från	  Referensgruppsmöte	  SMS-‐projektet	  

	  

Plats:	  Länssjukhuset	  Kalmar,	  Insikten	  

Närvarande	  

Anna-‐Carin	  Birgersgård,	  Roland	  Lilja,	  Strokeföreningen	  

Steve	  Sjögren,	  SRF	  

Anette	  Danielsson	  Gun	  Olsson,	  Ulla	  Bigelius,	  Marita	  Hultgren,	  Eva-‐Lotte,	  Karin	  Olsson,	  Peter	  Lewis,	  

Avverkade	  ämnen	  

1. Presentation	  av	  aktiviteter	  hittills	  i	  projektet	  vilka	  framgår	  av	  hemsidans	  nyhetspresentationer.	  

2. Ekonomi	  

Krister	  Inde	  redogjorde	  för	  att	  vi	  nu	  bytt	  bokförare	  för	  att	  få	  en	  mer	  stringent	  och	  följsam	  bokföring	  där	  vi	  kan	  följa	  hur	  medlen	  förbrukas.	  En	  
sammanställning	  av	  ekonomin	  redovisades,	  där	  enbart	  resekontot	  är	  överskridet,	  men	  där	  vi	  avser	  att	  använda	  delar	  av	  de	  momsåterföringsmedel	  som	  
avtalats	  med	  landstinget	  för	  att	  täcka	  dessa.	  Arvsfondens	  controllers	  och	  vår	  handläggare	  kommer	  till	  Kalmar	  den	  26	  juni	  och	  då	  ska	  alla	  transaktioner	  vara	  
rätt	  konterade	  och	  bokförda.	  

3. Fortsatta	  planer	  och	  beslut	  om	  möten.	  

Vi	  redovisade	  de	  program	  och	  aktiviteter	  som	  vi	  tagit	  till	  oss	  och	  köpt	  in.	  Av	  nedanstående	  tidplan	  framgår	  hur	  programmet	  ser	  ut	  i	  sin	  helhet	  och	  i	  
detalj.	  	  

	  

	  

	  

	  



	  TIDPLAN	  SMS-‐KALMAR	  2014	  –	  2015	  
	  

v	  19	  ·∙	  v	  20	   v	  21	   v23	  –	  24	   26/6	   v	  34-‐35	   	  v	  36	   v	  46	  –	  47	   	   9/12	  
referens-‐	   planering	   testvecka	   4+11/6	   Allmänna	   uppstart	   	  start	  rehab	   tester	   	   Referens-‐	  
grupp	   	   intro	  av	  	   genomgång	   arvs-‐	   rep.	  av	  progr.	   Egenträning	   dokumentera	   	   grupp	  
	   	   VISIOcoach	   av	  test-‐	  	   fonden	  i	   ev.	  Eva	  I-‐N	   utprovn.	  glas	  
	   	   	   resultat,	  	   Kalmar	   	   Datortest	  i	  Gbg	  
	   	   	   planering	   	   	   18	  timr	  under	  10	  
	   	   	   	   	   	   veckor	  
I-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐I-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐I-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐I-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐I-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐I-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐I-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐I-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐I-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	   	   	   Egenträning	  med	   	   15/9	  –	  1/10	  
	   	   	   VISIOcoach	   	   	   Skriva	  en	  fortsatt	  
	   	   	   	   	   	   Plan	  för	  projektet	  	  

och	  ansökan	  till	  AA	  
	  

	  

4. Patientgruppen	  –	  planering	  av	  aktiviteter	  

12	  –	  13	  patienter	  är	  kallade	  till	  första	  utredning	  och	  tester	  den	  19	  maj.	  Av	  sekretesskäl	  kommer	  namn	  och	  personnummer	  inte	  att	  presenteras	  utanför	  
projektgruppen.	  De	  behov	  de	  föreligger	  kommer	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  deras	  individuella	  planer.	  De	  kommer	  alla	  att	  få	  med	  sig	  ett	  VISIOcoach-‐program	  
och	  tärna	  med	  detta	  i	  åtta	  veckor.	  	  

Därefter	  kommer	  vi	  i	  början	  av	  september	  att	  inleda	  träningen	  som	  ska	  pågå	  i	  tio	  veckor	  där	  var	  och	  en	  får	  individuell	  handledning/träning	  under	  18	  
timmar.	  När	  utvärderingen	  av	  insatser	  och	  handledd	  samt	  egen	  träning	  kan	  inledas	  avgör	  vi	  under	  hösten,	  men	  vid	  nästa	  referensgruppsmöte	  i	  
december	  ska	  detta	  arbete	  vara	  i	  sitt	  slutskede.	  Under	  tiden	  januari	  till	  juni	  ska	  utvärdering	  och	  Seminarium	  hållas	  med	  allt	  vad	  det	  innebär	  av	  
inbjudningar,	  program	  och	  genomförande.	  	  

	  



5. Fler	  aktiviteter	  

Ulla,	  Marita	  och	  Krister	  åker	  till	  Huddinge	  sjukhus	  den	  15	  maj	  för	  att	  inhämta	  deras	  erfarenheter	  av	  Synträning	  i	  aktivitet.	  Krister	  pratar	  på	  Strokedagen	  i	  
Trollhättan	  den	  13	  maj	  och	  då	  kommer	  även	  Strokeföreningen	  i	  Kalmar	  att	  ha	  ett	  möte	  i	  Sjukhusets	  entré.	  Ana	  Carin	  berättar	  om	  projektet	  den	  24	  maj	  i	  
Södertälje.	  På	  Riksstrokeförbundets	  ordförandekonferens.	  	  

6.	  Nästa	  möte	  för	  referensgruppen	  

Referensgruppen	  träffas	  den	  9	  december	  nästa	  gång	  kl	  13	  i	  samma	  lokal	  men	  har	  hela	  tiden	  möjlighet	  att	  lägga	  sig	  i,	  fråga	  och	  komma	  med	  goda	  idéer	  
och	  tankar.	  	  

Vid	  protokollet	  

	  

Krister	  Inde	  

	  


