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Mötesanteckningar RMPO rehabilitering, 

rehabiliteringsmedicin och smärta - styrgrupp 

Datum  2019-02-05, 9.00–15.30  

Plats  Fredensborgs Herrgård, Vimmerby   
Närvarande 

 
Stefan Bragsjö, ordf  Verksamhetschef, Samrehab, Region Kalmar län 

Anders Kjellgren, v.ordf. Verksamhetschef, Smärt och rehabiliteringscentrum, Region Östergötland  

Siv Folkhammar Andersson, sekr. Sjukvårdsstrateg, Samrehab, Region Kalmar län 

Wolfram Antepohl  Verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Östergötland 

Pernilla Hint Järnvall Verksamhetschef, Rörelse & Hälsa, Region Östergötland 

Lena Törnfeldt  Verksamhetschef, Rehab öst, Region Östergötland 

Jan Burensjö  Verksamhetschef, Rehabmedicinska kliniken, Region Jönköpings län 

Susanne Almers  Verksamhetschef, Rehabcentrum, Region Jönköpings län 

Ingrid Isaksson  Enhetschef, vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län 

Catharina Vik Söderström Enhetschef, vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län 

Mayvor Källgren  Basenhetschef Habiliteringen Norra Kalmar län, Region Kalmar Län 

Kristina Brengesjö  Verksamhetschef Habilieringscentrum, Region Jönköpings län 

Anne-Lie Gustafsson Processledare Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, Region Kalmar län 

Ann-Britt Ekvall  Processledare Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, Region Jönköping 

Elisabeth Hassel  Processledare Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, Region Östergötland 
 

Inbjudna representanter Rehabiliteringsmedicin till för- och eftermiddagen: 

Håkan Ehlin  Verksamhetschef, Rehab Söder, Region Kalmar län 

Anna Åstrand  Sjukgymnast, Rehabmottagningen, Rehab Söder, Region Kalmar län 

Mikael Lundgren  Sjukgymnast, Rehabmedicin Västervik, Samrehab, Region Kalmar län. 

Sigrid Helgesson  Arbetsterapeut, Rehabmedicin Västervik, Samrehab, Region Kalmar län 

Johanna Lyngsell  Sjuksköterska, Medicinmottagningen, Västervik, Region Kalmar län 

Madeleine Wikström Vårdenhetschef, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Östergötland 

Malin Hegen  Enhetschef, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Jönköpings län 

Christina Gustavsson Vårdenhetschef, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Jönköpings län 

Alexandra Gavrisyuk Överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Jönköpings län 

 

Ej närvarande: 

Kersti Samuelsson  Docent, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Östergötland 

Ewa Wallén  Bitr. basenhetschef, Medicinkliniken Västervik, Region Kalmar län 

 

 

1. Välkomna 

Stefan Bragsjö och Anders Kjellgren inleder dagen och hälsade välkommen. 

Kort presentation av mötesdeltagarna. Representanter från området Habilitering och 

Försäkringsmedicin hälsas välkomna till RMPO rehabilitering, rehabiliteringsmedicin 

och smärta.  

 

 

2. Dagordning 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Dagordningen godkändes. Genomgång av dagens program för styrgruppen samt för de 

inbjudna representanterna för rehabiliteringsmedicin. 

Rehabiliteringsmedicinska gruppen arbetade under dagen med att process-kartlägga 

samt genomföra risk- och konsekvensanalys angående den nya 

rehabiliteringsmedicinska samarbetsytan där Region Kalmar föreslås köpa 

specialistvårdsnivå från Region Östergötland samt från Region Jönköpings län.  

3. RMPO och Nationell kunskapsstyrning - lägesrapport 

Stefan Bragsjö presenterar den uppdaterade strukturen för samverkan för god och 

jämlik hälso- och sjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen. Informerar om samverkan i 

regioner och sjukvårdsregioner för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv 

vård. Sydöstra sjukvårdsregionen har representanter i alla nationella programområden 

och samverkansgrupper i landsting och regioners system för kunskapsstyrning och är 

värd för tre nationella programområden (NPO): Barn och ungdomars hälsa, 

Kvinnosjukdomar och förlossning samt Rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin. 

Informationen finns att tillgå på Sydöstra sjukvårdsregionens uppdaterade hemsida: 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44878  

 

Mer information om kunskapsstyrning finns på SKLs hemsida: 
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html  

 

4. Organisation RMPO 

Gruppdiskussion för organisation av RMPO. 

RMPO rehabilitering, rehabiliteringsmedicin och smärta har nu utökats med 

representation för habilitering och försäkringsmedicin, i enlighet med den nationella 

strukturen för NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.  

Anders Kjellgren presenterar en modell för struktur för det fortsatta arbetet i RMPO. 

Diskussion i gruppen runt den föreslagna modellen samt för att säkra och anpassa 

regional och lokal kunskapsorganisation till den nationella programområdets- och 

samverkansstrukturen i syfte att få styrka genom hela systemet. 

RMPO rehabilitering, rehabiliteringsmedicin och smärta innefattar sex arbetsgrupper; 

rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin, rehabiliteringsmedicin, smärta samt 

FoU. FoU har haft sin övergripande koppling till rehabiliteringsmedicin och smärta. 

Dessa sex grupper föreslås samlas under en gemensam struktur för samordning och 

ledning av Stefan Bragsjö, Anders Kjellgren och Susanne Almers, en representant från 

respektive region, med Siv Folkhammar Andersson som processtöd. Kontaktpersoner 

för respektive arbetsgrupp kommer att utses och adjungeras vid behov. 

Beslut; Ett möte för fortsatt arbete med denna struktur planeras till augusti 2019. 

5. Verksamhetsplan – Handlingsplan 2019 

Vid möte i styrgruppen 2018-01-18 beslutades att tidsperioden för 

verksamhetsplanerna från arbetsgrupperna rehabiliteringsmedicin, rehabilitering, 

smärta och FoU skulle omfatta perioden 2018-2019. Habilitering samt 

försäkringsmedicin arbetar fram ett förslag till verksamhetsplan/handlingsplan för 

2019. Verksamhetsplanerna ligger till grund för handlingsplanen för RMPO 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44878
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html
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rehabilitering, rehabiliteringsmedicin och smärta 2019. Handlingsplanen ska beskriva 

prioriterade aktiviteter och samverkan med syfte att förbättra hälso- och sjukvården i 

Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Handlingsplanen utgår från: 

 RMPO:s uppdrag, patientlöften och föregående årsrapporter 

 verksamhetsplan för motsvarande nationella programområde (NPO) 

 övergripande mål för god vård 

 visionen för Landsting och regioners system för kunskapsstyrning 

 

Rehabiliteringsmedicin 

- Framtagande av underlag för samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen där Region 

Kalmar stöttas under en 3-årsperiod att upprätthålla rehabiliteringsmedicinska 

vårdplatser på specialistvårdsnivå, för patienter med ryggmärgs- och hjärnskador. 

Detta innefattar tydliga riktlinjer och kriterier för vilka patienter som ska till 

högspecialiserad vård respektive specialiserad vård. Beskriva vårdprocesser, 

samarbetsytor och kommunikationsvägar. Att tillsammans bedöma vårdbehov, 

behov av vårdplatser samt kvalitetssäkra vårdens övergångar. Vårdprocessen 

behöver tydliggöra dialogytan mellan specialistvårdsnivå, Linköping och 

Jönköping, samt utskrivning till hemmet/kommunen för patienterna från Kalmar 

län. 

Denna kvalitetssäkring, på kort sikt, kommer att vara en del i befintligt uppdrag 

från regionsjukvårdsledningen, ”Rehabilitering av patienter med ryggmärgs- och 

hjärnskador i slutenvård”, som syftar till att ta fram ett långsiktigt förslag på 

struktur för rehabiliteringen i Sydöstra sjukvårdsregionen för att skapa en likvärdig 

vård och behandling för denna patientgrupp. 

 

Beslut; Region Kalmar, Region Östergötland och Region Jönköpings län utarbetar ett 

underlag för samverkan, under en 3-årsperiod samt framtagande av ett långsiktigt 

förslag, på hur patienter med behov av specialiserad eller högspecialiserad 

rehabilitering ska rehabiliteras i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

- Nationell nivåstrukturering - högspecialiserad vård; 

Ett nationellt arbete pågår angående centraliserad rehabilitering för 

högspecialiserad vård för området ryggmärgsskador, inom neurologiska 

sjukdomar. Detta kan komma att påverka rehabiliteringen av patienter med 

ryggmärgsskada i sydöstra sjukvårdsregionen. Beslut runt detta väntas komma 

under 2019. 

- För samordning i RMPO kommer Wolfram Antepohl att vara kontaktperson för 

gruppen och Jan Burensjö adjungerad. 

FoU 

- Kersti Samuelsson rapporterar, på telefon, angående det pågående och det 

planerade FoU arbetet, som fortlöper utifrån den fastlagda verksamhetsplanen för 

2018-2019. 

- För samordning i RMPO kommer Kersti Samuelsson att fortsätta som 

kontaktperson för gruppen. 

 

 

 Rehabilitering 
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-  Diskussion runt vilka delar i rehabiliteringskedjan som skall representeras. 

- Gruppen kommer att utökas med ytterligare en rehabiliteringschef ifrån Region 

Kalmar län, i övrigt befintliga deltagare och struktur. 

- Ordförandeskapet i gruppen kommer att delas mellan Pernilla Hint Järnvall och 

Lena Törnfeldt det kommande året. 

- Fortsatt arbete i gruppen med de fokusområden som man definierat i 

verksamhetsplanen för 2018-2019.  Nätverksträff för rehabiliteringschefer och 

verksamhetsutvecklare i Sydöstra sjukvårdsregionen är planerat till 7 maj 2019 på 

Hotell Högland, Nässjö. Arbete med att ta fram program för dagen har påbörjats 

och första datumet för det fortsatta arbetet är satt till 12 februari.  

- För samordning i RMPO kommer Susanne Almers att vara kontaktperson för 

gruppen. 

Smärta 

- Arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen för samverkan för god och jämlik vård för 

smärtpatienter. Samverka nu när en nationell arbetsgrupp (NAG) skall bildas för 

området Smärta, under NPO Nervsystemets sjukdomar. 

- I region Kalmar jobbar man med en smärtprocess i kliniken för att tydliggöra 

vårdnivåer för smärtpatienten. Diskussion pågår runt samverkan i 

sjukvårdsregionen runt denna kliniska process. 

- För samordning i RMPO kommer Anders Kjellgren att vara kontaktperson för 

gruppen samt Jan Burensjö adjungerad. 

 

Försäkringsmedicin 

- Gruppen har under eftermiddagen arbetat fram förslag på handlingsplan för 2019, 

för sitt område. Den försäkringsmedicinska gruppen kan bistå med kunskap i 

samverkan i RMPO rehabilitering, rehabiliteringsmedicin och smärta. Fortsatt 

samverkan för utveckling inom journalhantering samt digitalisering. 

 

Habilitering 

- Gruppen har under eftermiddagen arbetat fram förslag på 

verksamhetsplan/handlingsplan för 2019, för sitt område. Man kommer att skicka 

ut handlingsplanen för området habilitering på remiss till nätverket för 

habiliteringschefer i sydöstra sjukvårdsregionen. 

- För samordning i RMPO kommer Mayvor Källgren att vara kontaktperson för 

gruppen. 

 

Stefan informerar att årsrapporten för RMPO rehabilitering, rehabiliteringsmedicin 

och smärta skall vara klar 12 april. Stefan efterfrågar underlag för sammanställning av 

arbetet under 2018 i grupperna rehabilitering, smärta, rehabiliteringsmedicin, och 

FoU, senast mitten av mars 2019. 

 

6. Övriga frågor 

-  Uppdraget från Centrumrådet/Kunskapsrådet gällande ”Handläggning av patienter med 

lipödem”  

Uppdraget att ta fram sjukvårdsregionala riktlinjer för handläggning av patienter med 

lipödem har återremitterats med anledning av att det föreligger ett behov att lyfta frågan 
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nationellt med frågeställning om framtagande av nationella riktlinjer innan regionala och 

lokala riktlinjer kan skapas. 

 

 Aktuella datum för RMPO 2019:  

 

- Direktiv för årsrapport och handlingsplan 

Årsrapporten för RMPO 2018 skall lämnas in 12 april 2019. 

Handlingsplanen för RMPO 2019 skall vara klar i april 2019. 

 

- Kommande möten 

Det planerade mötet 2019-05-16 - 2019-05-17 lunch till lunch, i Jönköping, flyttas fram 

till augusti: 

 2019-08-22, kl.13.00 till 2019-08-23, kl. 15.00, (Hooks Herrgård preliminärt), 

Jönköping. OBS! Förslag på ny tid. 

 

 2019-12-03, 9.00–15.30. Preliminärt bokas en heldag på Fredensborgs 

Herrgårds, Vimmerby i december för styrgrupp RMPO. 

 

Samordning RMPO: 

– Stefan Bragsjö och Siv Folkhammar Andersson lämnar förslag på digitala möten för 

samordning av arbetet i RMPO samt att respektive arbetsgrupps kontaktperson kan 

adjungeras till dessa möten vid behov. 

 

– Förslag på videomöte: 21 mars 14.00–15.30 (Inför Årsrapport 2018) 

23 april 15.30–16.30 (Handlingsplan 2019 RMPO klar) 

10 juni 15.00–16.30 (Planering styrgruppsmöte aug.) 

12 augusti 14.00–15.30 (Planering styrgruppsmöte aug.) 

    

Nätverksträffar: 

Rehabilitering: 

– 2019-05-07 på Hotell Högland i Nässjö, var god se under ”Rehabilitering”, punkt 5. 

 

 

Siv kommer att lägga ut datum för kommande möten på Sydöstra sjukvårdsregionens 

hemsida under RMPO (Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin) så fort 

datumen är fastställda. På hemsidan kan ni även finna mötesanteckningar och aktuell 

information runt exempelvis handlingsplan och årsrapport. 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44946  

 

Vid anteckningarna 

Siv Folkhammar Andersson 

Sekreterare 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44946

