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1. Uppdrag och möten under året 

 

Vi har haft ett vårmöte i samband med vårt årliga och nationella synchefsmöte på Bosön 25-26 april 2018. Därutöver har vi haft ett Skypemöte 20 

december 2018. Uppdraget att ha fyra möten under året är inte möjligt! 

 

 

Deltagare: 

Anna Brors Ulvemark, ordförande, Region Västmanland  

Ewa Nielsen, sekreterare, Region Örebro län  

 

Ola Eriksson, Landstinget Sörmland  

Lars Nyman, Region Uppsala län 

Therese Göras, Landstinget Dalarna  

Ingela Englund, Region Gävleborg 

Annica Rosén, Landstinget i Värmland  

 

 

1. Vara remissinstans och stödja implementering av nationellt och regionalt framtagna riktlinjer. 

2. Arbete med vårdprogram och gemensamma indikationer för utredning och behandling. 

3. Arbete med införande av nya evidensbaserade metoder, omprövande av gamla samt rationell läkemedelshantering. 

4. Främja gemensam klinisk forskning i regionen där flera kliniker tillsammans utgör ett bättre rekryteringsunderlag och stödja tvärvetenskapliga projekt 

i samverkan med regionens universitet och landsting. 

Vid behov ta initiativ till regiongemensamma utbildningar för berörd personal där samarbete i regionen bedöms värdefullt. 

Gemensam kvalitets- och resultatuppföljning. Här anges eventuell benchmarking och på vilket sätt råden arbetat med resultat från kvalitetsregister och 

Öppna jämförelser. 

5. Övriga aktiviteter inklusive eventuella särskilda uppdrag som rådet har haft under året  
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2. Genomförda aktiviteter under 2018 

• En regional, kort optikutbildning (4 dagar) har genomförts under året. Den riktade sig till nyanställda på Synverksamheterna i regionen. 

Den genomfördes 17-18 januari och 13-14 mars 2018 i på Syncentralen i Örebro.  

Kurledare var Ph. Dr och leg optiker Christina Zetterlund. Fyra medarbetare från Västerås och Örebro deltog. 

 

• I Sverige har man sedan Syncentralerna startade (1974) haft en mängd olika varianter av utbildningar och de  

har funnits en tid för att sedan försvinna. Nu senast (2016 -2017) var det en HY-utbildning dvs. en yrkeshögskola  

i Härnösand på distans. Problemet med HY utbildning är att det inte krävs en högskoleutbildning som grund.  

Vården idag ska vara kunskapsbaserad! Det är möjligt först om våra kommande medarbetare har den kunskapen.  

Den senaste ansökan 2018, om ytterligare en HY-utbildning (synrehabiliterare) har fått avslag av Yrkeshögskolemyndigheten 20180126. 

 

Arbete med att dra igång en uppdragsutbildning vid Örebro universitet inom synområdet har pågått under 2018.  

Planen är att den ska bestå av fyra delkurser á 7,5 högskolepoäng.  

Första delkursen har rubriken Synutveckling och barns syn och den startar mars 2019 på Örebro universitet. Det var högt söktryck till 

utbildningen och kursen blev full på 1,5 dag. 

Moa Wahlqvist, forskare och anställd på Örebro universitet har tillsammans med verksamhetschef och medarbetare vid Örebro Syncentral  

ansvarat för planeringen. Med tanke på kommande pensionsavgångar och en ny ökad rörlighet  

är den planerade synutbildningen ett sätt att säkra kompetensen och rekryteringen i framtiden i Uppsala-Örebroregionen.  

 

 

• Synverksamheterna i Sverige har startat ett kvalitetsregister, Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning, 

SKRS. I Uppsala-Örebro regionen har sex landsting/regioner börjat registrera; Landstinget Sörmland, Region Västmanland, Landstinget i  

Värmland, Region Örebro län, Region Gävleborg län och Landstinget Dalarna. Kvarstår gör Region Uppsala. Vår strävan måste  

vara att gå in i kvalitetsregistret. Hög täckningsgrad är en förutsättning för att få nya medel för att kunna fortsätta utveckla registret.  

 

 

• CVI, hjärnsynskada diskuteras regelbundet men få regioner/län har utvecklad verksamhet för målgruppen. Några landsting/regioner i 7 klövern 

har startat CVI ronder för diagnossättning men behov finns av vidareutveckling av diagnostik och vård. Ett nationellt CVI möte genomfördes i 

Eskilstuna den 20 november 2018 med syfte att få konsensus i diagnossättning. 
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• Vi har efterfrågat en kurs i Fördjupad kunskap om dövblindhet hos Nkcdb. Den kan rikta sig till regionens synverksamheter   

men också för övriga landet. Tanken är att den fördjupade kunskapen som bygga vidare på det gemensamma regionala arbetet som var mer 

aktivt under 2011-2012 på uppdrag av förvaltningscheferna. 

 

 

 

Anna Brors Ulvemark  

Ordförande  

Arbetsgrupp SYN  


