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Mötesanteckningar RMPO Rehabilitering, 

Habilitering och Försäkringsmedicin-

samordningsgrupp 

Datum 2019-03-21 

Plats Skype-möte, kl. 14.00–15.30  

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 

Jan Burensjö  Verksamhetschef, Rehabmedicinska kliniken, Region Jönköpings län 

Förhinder: 

Susanne Almers  Verksamhetschef, Rehabcentrum, Region Jönköpings län. 

 

 

1. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

2. Föregående mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar komplettering under punkten 4, Organisation RMPO; 

De sex grupper som ingår i RMPO 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. 

I övrigt godkändes mötesanteckningarna och lades till handlingarna. 

 3. Nationell kunskapsstyrning – lägesrapport 

Stefan Bragsjö informerar från möte i Nationellt programområde (NPO) Rehabilitering, 

Habilitering och Försäkringsmedicin i Stockholm 12-13 mars. NPO träffade olika 

professionsförbund för ett dialogmöte. Professionsförbund som deltog var Svensk 

sjuksköterskeförening/Rehabiliteringssjuksköterskor, Fysioterapeuterna, Sveriges 

Arbetsterapeuter, Svenska Logopedförbundet, Dietisternas Riksförbund, Sveriges 

Psykologförbund. Syftet var att få ta del av hur professorsförbunden såg på uppdraget i 

NPO, förväntningar som fanns samt hur man kan samverka. Sammanfattningsvis 

konstaterades att det är viktigt med samverkan mellan olika NPO samt samverkan med 

professionsförbund. Viktigt med samsyn och samverkan i kunskapsstyrning – och hur 

når man detta? Fortsatt dialog kommer att hållas via utsedda kontaktpersoner. Även 

kontakt med de professionsförbund och specialistföreningar som inte hade möjlighet att 

delta vid dialogmötet har knutits, t.ex. med Svensk Medicinsk Audiologisk Förening, 

Svensk kuratorsförening, Svensk Kirurgisk Förening och Svensk Ortopedisk Förening,  
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Läkarförbundets förening för försäkringsmedicin. 

NPO Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin träffade även Niklas Eklöv 

som arbetar med utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”, samt 

Mandus Frykman med medarbetare, Nationell samordnare för en välfungerande 

sjukskrivningsprocess, för en dialog runt hur de ser på kunskapsstyrning kopplat dels till 

sitt uppdrag dels till området rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. 

Vidare informerar Stefan om det pågående arbetet med att beskriver det aktuella läget 

angående NPOs förankring till den sjukvårdsregionala strukturen. Man har påbörjat en 

beskrivning av respektive sjukvårdsregions övergripande organisation- hur regionerna 

beskriver och organiserar sig i den nya organisationen för kunskapsstyrning med 

nationella programområden. Beskrivning av ledningssystemet specifikt för 

Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin i respektive sjukvårdsregion samt 

lokalt i varje region/landsting. En beskrivning av strukturen för ledningssystemet från 

NPO till patientmötet. Det kan konstateras att det ser olika ut i sjukvårdsregionerna och 

att man har kommit olika långt med att skapa en struktur för kunskapsorganisationen 

samt etablering av regionala programområden. 

NPO Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin kommer att få en första 

introduktion till Socialstyrelsens arbete med nivåstrukturering av högspecialiserad vård 

den 27 mars. Man har fått ta del av den bruttolista som de övriga NPO, som varit i gång 

en tid, har jobbat fram. Synpunkter har framförts om samverkan, med NPO 

Nervsystemets sjukdomar, angående vård vid ryggmärgsskada, exempelvis. 

Stefan informerar vidare om uppstartsmöte i Kunskapsrådet ”Hälsa och Rehabilitering” 

den 11 mars, som RMPO Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin ingår i 

tillsammans med RMPO för Barn och ungdomars hälsa, Hälsofrämjande, Primärvård, 

Psykisk hälsa (RCPH), Äldres hälsa. Man jobbade med att ta fram en handlingsplan för 

kunskapsrådet. Ett fokus som diskuterades var att finna former för samverkan med 

kommunerna. 

4. Ledning och styrning av RMPO 

Diskussion runt den modell för struktur för fortsatt arbetet i RMPO som presenterades 

på Fredensborg 2019-02-05 och som man kommer att fortsätta arbeta med vid möte i 

RMPO i augusti. Förslag på ett namn som speglar arbetet i NPO nationellt framkom då 

men inget beslut togs. 

Beslut; RMPO Rehabilitering, Rehabiliteringsmedicin och Smärta byter nu namn till 

RMPO Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin i enlighet med den 

nationella strukturen för kunskapsstyrning. 

 

 5. Årsrapport RMPO 2018 och Handlingsplan RMPO 2019 

Direktiv för årsrapport och handlingsplan: 

Årsrapporten för RMPO 2018 skall lämnas in 12 april 2019. 

Handlingsplanen för RMPO 2019 skall vara klar senast 23 april 2019. 
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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 har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan/handlingsplan för 

2019. Verksamhetsplanerna ligger till grund för handlingsplanen för RMPO 

Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin 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. Arbetsgrupperna 

Rehabilitering, Rehabiliteringsmedicin och Smärta inkommer med sammanfattning av 

verksamhet 2018 samt uppdatering av verksamhetsplan/handlingsplan inför 

sammanställandet av Årsrapport och Handlingsplan. Handlingsplanen kommer att 

diskuteras på nästa möte i samordningsgruppen den 23 april. Med anledning av detta 

kommer samtliga kontaktpersoner i respektive arbetsgrupp att adjungeras/kallas till 

mötet. 

6. Nominering NAG Smärta 

Information har erhållits dels ifrån professionsföreningen för rehabiliteringsmedicin 

dels från NPO Nervsystemets sjukdomar att förfrågning om nominering för 

resurssättning av NAG Smärta nu har skickats ut till respektive Sjukvårdsregion. 

Kontakt tas med sekreteraren för RMPO Nervsystemets sjukdomar med förfrågan om 

samverkan i denna process sjukvårdsregionalt. 

7. Ekonomi RMPO 

Diskussion runt kostnader för lunch till lunch möte i RMPO som planerats i augusti. 

Med anledning av relativt höga kostnader för övernattning skall det undersökas dels 

om alternativ till Hooks Herrgård dels om man kan ersätta lunch till lunch möte med 

en heldags arbete exempelvis i Nässjö fredagen den 23 augusti. Det senare alternativet 

skulle även skapa förutsättningar för fler att kunna delta vid mötet. 

8. Kommande möten 

Samordningsgrupp: 

Videomöte:  

 23 april 15.30–16.30 (Handlingsplan RMPO 2019) 

 10 juni 15.00–16.30 (Planering för augusti mötet) 

 12 augusti 14.00–15.30 (planering inför möte 23 augusti) 

Möte heldag i samordningsgrupp/styrgrupp ev. Nässjö 23 augusti  

   

Nätverksträff Rehabilitering: 2019-05-07 på Hotell Högland i Nässjö 

 

Vid anteckningarna 

Siv Folkhammar Andersson 


