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BAKGRUND 

I mars 2017 beviljade Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 34 miljoner kronor 

till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet och 

Neurosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för uppbyggnad av 

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg i syfte att öka egenmakten hos personer med 

ryggmärgsskada. Satsningen pågår under en fem-års period, varefter centret ska vara 

självfinansierande. 

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg (RC Gbg) ska ta fram och förmedla kunskap. Fokus skall 

ligga på lärande, användande och forskning/utveckling av ny teknologi och samverkan runt 

personer med ryggmärgsskada för att möjliggöra största möjliga autonomi och livskvalitet hos 

den drabbade. 

VISION  

Det kliniska undervisningscentret för ryggmärgsskador (RMS) ska fokusera på lärande, 

användande och utveckling av ny teknologi och samverkan runt personer med RMS för att 

möjliggöra största möjliga autonomi och livskvalitet hos den drabbade. Centrumet skall bli 

nationellt ledande och internationellt respekterat. 

MÅL  

Centrat skall: 

 Genom utbildning få personer med RMS samt personer omkring, vilka definieras av 

personen själv, att tillägna sig samma kunskap och få en gemensam målbild för att 

skapa förutsättningar till optimal livskvalitet utifrån individuella önskemål och 

förutsättningar. 

 Centrat kommer också att stödja drabbade att själva bli stödpersoner för nyskadade, 

deras närstående men också anställd personal. 

 Genom att samverka med drabbade och intresseorganisationer, där den levda 

expertisen finns, kan livsförhållanden och nya möjligheter beforskas och därefter på 

ett organiserat och nära sätt snabbare implementeras i samhället. 

 Med ny teknologi och kommunikation som grund erbjuda utbildning och stöd till den 

drabbade, dess familj samt personliga assistenter och kommunen. Detta skall ske med 

on-line utbildning, enskild rådgivning via internet, utveckling av appar samt 

utarbetande av pappersbaserat informationsmaterial. 

 Möjliggöra kunskapsbaserad praxis för RMS. För att uppnå detta krävs att data samlas 

in som kan bidra till ökad kunskap i framtiden. Detta kan möjliggöra en 

individualiserad behandling och en ökad kvalitet av rehabiliteringen. Dessutom skall 

relevant forskningsresultat spridas till personer med RMS samt deras familjer och 

närstående. 
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ORGANISATION 

Sedan starten i april månad har verksamheten till största del bestått av att bygga upp 

organisationen och sätta formerna för arbetet.  

Styrgruppen rekryterades under våren och det konstituerande mötet hölls under hösten där 

formerna för styrgruppens arbete och arbetsordning fastslogs. Styrgruppen har i uppdrag att 

leda och övervaka initiering, planering och utförande av verksamhet och vara rådgivande i 

den strategiska utvecklingen. 

Styrgruppen består av: 

 Margita Björklund, Sten A Olssons stiftelse och styrgruppens ordförande 

 Agneta Holmäng, Göteborgs universitet 

 Jonas Anderson, Västra Götalandsregionen 

 David Lega, Göteborgs Kommun 

 Goran Delic, Region Halland 

 Åsa Lundgren-Nilsson, Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 Katharina Stibrant Sunnerhagen, Sahlgrenska Akademin 

 Tiina Rekand, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 

 Mona Fritzon, Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering 

 Sahlgrenska Universitetssjukhuset – vakant. 

Advisory board rekryterades också under våren. Advisory board har i uppdrag att utvärdera 

och ge råd angående utveckling och innehåll för att säkerställa att verksamheten är av högsta 

internationella klass. 

Advisory board består av: 

 Fin-Biering Sörensen, University of Copenhagen, Danmark 

 Lisa Harvey, University of Sydney, Australien 

 Andrei Krassioukov, University of Vancouver, Kanada 

 Gary Ulicny, Shepherd Center of Rehabilitation, Atlanta, USA 

 Jan Fridén, University of Gothenburg and Swiss Paraplegic Center, Schweiz 

Personalen på RC Gbg har under 2017 varit sammansatt enligt följande: 

 Gunilla Åhrén (50%), Projektledare (fr.o.m. april)   

 Johanna Wangdell (20%), Arbetsterapeut (fr.o.m. sept.) 

Under året fortsatte rekryteringen av personal, vilka alla tillträder sina tjänster under 2018. 

Praktiskt går det till så att personerna har kvar sin ordinarie anställning och centrat ”hyr” in 

personen i den omfattning som behövs. När det gäller vissa positioner så kommer centrat 

behöva anställa, men tanken är att i möjligaste mån undvika att ta på sig fullt 

arbetsgivaransvar. 

 



 

4 
 

RC Gbg flyttade in i sina lokaler efter sommaren på Högsbo sjukhus i nära anslutning till 

rehabiliteringsmedicin där ryggmärgsskaderehabilitering bedrivs. 

 

VERKSAMHET 

RC Gbg befinner sig i en uppbyggnads- och utvecklingsfas 

eftersom centret ska bedriva en helt ny verksamhet. RC Gbg 

kommer successivt att växla över till en verksamhetsfas, med 

fortsatt ständig utveckling, när de tjänster som centret ska 

erbjuda tagits fram. Under hösten genomfördes en workshop för 

att utmana vision, mål och verksamhetsområden, men framför 

allt för att få fram övergripande målbilder, identifiera 

framgångsfaktorer, ta fram aktivitetsplaner samt identifiera 

vilka behov som centret ska uppfylla. Deltagarna kom såväl från  

RC Gbg som från olika brukarorganisationer och olika delar av 

sjukvården inom och utanför VGR. 

 

Kunskapsförmedling 

RC Gbgs huvudprocess är kunskapsförmedling och kommer att bestå av kortare eller längre 

utbildningar men också annan kunskapsförmedling såsom seminarier, webbinarier och 

konferenser. 

Under hösten har en utbildning i ryggmärgskadevård (7,5 hp) bedrivits på utvecklingsenheten  

Neurosjukvården i samverkan med RC Gbg. Planering för en nordisk ryggmärgskadekurs för 

de personer som redan arbetar inom ryggmärgskadevård har startat. Under året har också 

utvecklingsarbete påbörjats för en basutbildning för personliga assistenter. Dessutom har 

förarbete genomförts för enstaka kurser om olika konsekvenser av ryggmärgsskador. 

RC Gbg kommer också att genomföra andra former av kunskapsförmedling förutom 

utbildningar och kurser såsom t ex seminariedagar och konferenser. Vi har träffat flera 

intressenter t ex ryggmärgsskada.se och diskuterat och planerat gemensamma arrangemang 

varav några kommer att genomföras under 2018 och 2019. 

 

Stödpersoner 

Arbete för att etablera stödpersoner har påbörjats. Möten med andra intressenter på området 

som vi behöver samverka med, t ex brukarorganisationerna har inletts och en gemensam 

utvecklingsplan har påbörjats. 
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Gästprofessur 

Sedan tidigare är Tiina Rekand, vid Haukelands Universitetssjukhus i Bergen, knuten till 

institutionen som gästprofessor i Neurologisk rehabilitering med särskild inriktning mot 

spinalskadevård. Gästprofessuren stärker forskning, undervisning och utveckling inom 

området och är en viktig faktor för att stärka centret såväl nationellt som internationellt. 

 

Forskningsnätverk 

Planeringsarbete för ett forskningsnätverk för unga forskare och forskarstuderande inom 

ryggmärgsskador i hela Sverige är uppstartat. Nätverket kommer att ha en första workshop i 

februari 2018 för att identifiera behoven och sätta formerna för nätverket. 

 

SAMVERKAN  

Mycket arbete har lagts på att träffa andra i vår omvärld, lokalt, nationellt och internationellt, 

som vi behöver samverka med men också andra som driver centrumverksamhet för att ta del 

av deras lärdomar och erfarenheter av att bygga upp och driva liknade verksamheter. Särskilt 

fokus har lagts på Västra Götalandsregionen och Region Halland där vi har besökt 

ryggmärgskadeavdelningen och rehabiliteringsmedicin SU, rehabiliteringsmedicin Borås samt 

rehabiliteringsmedicin Halmstad. Kontakt togs även med NU sjukvården och SKAS, men 

dessa avböjde för tillfället på grund av personalbrist lokalt. I samband med alla dessa träffar 

efterfrågades intresse av att arbeta i centrat. 

Likaså har RC Gbg träffat brukarorganisationerna. 

 

INFORMATION och MARKNADSFÖRING 

RC Gbg har marknadsförts i samband med konferenser där vi har informerat om centret bl.a. i 

samband med de internationella medicinska konferenserna ISCoS och inte minst på NoSCoS 

där centrets gästprofessor presenterade RC Gbg med tyngdpunkt på centrets intresse att 

samverka med andra enheter och personer i Sverige men även utomlands. RC Gbg har även 

informerat lokalt/regionalt t ex på Neurodagen. Vi har också föreläst om centret hos flera av 

brukarorganisationernas dialogkonferenser och seminariedagar. 

Inbjudan till hovet har gått med förfrågan om medverkan vid invigning av RC Gbg men inget 

klart besked lämnades under 2017. 

En grafisk profil har tagits fram och arbete med en hemsida och sociala medier har påbörjats. 
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FRAMTIDEN 

Vad väntar RC Gbg under 2018? Under nästkommande år kommer RC Gbg successivt att 

växla över till att mer och mer bedriva verksamhet i form av utbildningar och kurser samtidigt 

som utvecklingsarbete av nya tjänster och utbildningar sker t ex kommer utveckling av ett 

digitalt utbildningsverktyg att intensifieras. 

Vi kommer också genomföra andra kunskapsförmedlingsinsatser i egen regi som 

seminariedagar och webbinarier. Förarbetet för en europeisk konferens för 

brukarorganisationer 2019 påbörjas. Framför allt så invigs Ryggmärgsskadecentrum 

Göteborg. 

 

 

Göteborg 20 februari 2018 
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