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Mötesanteckningar Rehabilitering, Habilitering 
och Försäkringsmedicin - samordningsgrupp 

Datum 2019-04-23 

Tid 15:30-16:30 

Plats Skype-möte 

Närvarande: 
Stefan Bragsjö, ordf. Verksamhetschef, Samrehab, Region Kalmar län 

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

Wolfram Antepohl  Verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Östergötland 

Jan Burensjö  Verksamhetschef, Rehabmedicinska kliniken, Region Jönköpings län 

Susanne Almers  Verksamhetschef, Rehabcentrum, Region Jönköpings län.  

Pernilla Hint Järnvall Verksamhetschef, Rörelse & Hälsa, Region Östergötland 

Mayvor Källgren  Basenhetschef Habiliteringen Norra Kalmar län, Region Kalmar Län 

Kersti Samuelsson  Docent, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Östergötland 

Förhinder: 

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

Lena Törnfeldt  Verksamhetschef, Rehab öst, Region Östergötland 

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

 

1. Dagordning 

Dagordningen godkändes 

2. Föregående mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar, 2019-03-21, godkändes och lades till handlingarna.  

3. Årsrapport RMPO 2018 samt Handlingsplan RMPO 2019 
Ordförande Stefan Bragsjö går igenom Årsrapporten 2018 samt Handlingsplanen för 

2019 för RMPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Diskussioner runt 

fokus för det kommande arbetet inom programområdet dels övergripande för hela 

RMPO samt vad respektive arbetsgrupp kommer att fokusera på under 2019.  

Årsrapport 2018 och Handlingsplanen för 2019 för RMPO kommer att redovisas vid 

Kunskapsrådet för Hälsa och rehabiliterings nästa möte, den 29 april 2019, Vimmerby, 

Fredensborgs herrgård. Stefan Bragsjö kommer då att redovisa en sammanfattande bild 

av de förbättringsområden som handlingsplanen innefattar. 

4. Planering av kommande möten i RMPO 

Det planerade lunch till lunch mötet på Hooks Herrgård den 22-23 augusti kommer att 

ersättas med en heldag på Hotell Högland i Nässjö den 23 augusti. Samtliga deltagare i 

RMPO kommer att kallas till detta möte. Syftet med mötet är att arbeta utifrån 

Handlingsplanen för RMPO för 2019. Övergripande har RMPO rehabilitering, 

habilitering och försäkringsmedicin enats om en gemensam målbild med två 

prioriterade förbättringsområden; 
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Struktur och organisation: Att definiera struktur och organisation, att tydliggöra 

uppdragsområdet för RMPO samt för arbetsgrupperna, att tydliggöra kopplingen till den 

nationella, sjukvårdregionala och lokala strukturen för kunskapsstyrning. 

Samverkan och nätverk: att bygga nätverk och forma infrastruktur för kommunikation 

och implementering, från nationell nivå till sjukvårdsregional samt ut till lokal nivå i 

respektive region och kommun till patientmötet. Förfina samverkan dels inom RMPO 

dels tillsammans med andra RMPO i sjukvårdsregionen där gemensamma kopplingar 

identifieras. Delar av dagen den 23 augusti planeras avsättas för att arbeta med dessa 

prioriterade förbättringsområden. 

Respektive arbetsgrupp arbetar med en sedan tidigare fastställd verksamhetsplan för 

2019. Det framkommer önskemål om att man även skall avsätta tid för arbete i 

respektive arbetsgrupp, den 23 augusti. FoU gruppen kommer att representeras under 

dagen av Kersti Samuelsson, med koppling till rehabiliteringsmedicin. 

Den 10 juni samt den 12 augusti kommer styrgruppen/samordningsgruppen bestående 

av Stefan Bragsjö, Anders Kjellgren och Susanne Almers, samt Siv Folkhammar 

Andersson som processtöd, att träffas via Skype, för att förbereda mötet den 23 augusti. 

5. Nationella arbetsgrupper 

Stefan Bragsjö informerar om det pågående arbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen med 

nomineringar till den nationella arbetsgruppen Smärta, inom NPO för nervsystemets 

sjukdomar. 

Angående den nationella arbetsgruppen Stroke, inom NPO Nervsystemets sjukdomar, 

finns en regional arbetsgrupp där en Fysioterapeut ifrån Region Jönköping ingår. 

Diskussion runt hur RMPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin skall 

kunna bistå denna grupp inom området rehabilitering. Underlag för en struktur inom 

området stroke-rehabilitering kommer att tas fram av arbetsgruppen Rehabilitering för 

att skapa förutsättningar för implementering samt för att vid behov stödja så väl det 

sjukvårdsregionala som det lokala arbetet inom området stroke-rehabilitering i sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Den nationella arbetsgruppen för sekundärprevention efter akut kranskärlssjukdom är 

resurssatt och har påbörjat sitt arbete enligt den framtagna uppdragsbeskrivningen från 

NPO Hjärt- och kärlsjukdomar. Kontakt har tagits dels med ordförande för RMPO 

Hjärt- och kärlsjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen samt med de två 

fysioterapeuterna som ingår i NAG sekundärprevention för att etablera en samverkan. 

Arbetet med att definiera nätverk och samverkan inom rehabiliteringsområdet där 

nationella ansatser har startats, är i linje med de framtagna förbättringsområden som 

presenterats i Handlingsplanen för RMPO 2019. 

6. Nätverksträff rehabilitering 

Nätverksträff för chefer och verksamhetsutvecklare inom området rehabilitering i 

Sydöstra sjukvårdsregionen kommer att vara på Hotell Högland i Nässjö den 7 maj. 

Dagen startar med registrering och drop in fika från kl.8.30. Programmet för dagen 

börjar kl.9.15 och dagen avslutas kl.15.00. Dagen kommer innehålla nulägesbild och 

uppdatering av arbetet med NPO och RMPO rehabilitering, habilitering, och 

försäkringsmedicin. Deltagarna kommer att ges möjlighet att nätverka samt att aktivt 

delta under dagen för att ge input till det fortsatta arbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen. 
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Stefan Bragsjö, ordförande i NPO och RMPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin och Susanne Yngvesson, sjukvårdsregional samordnare, kommer att 

bidra med nulägesbild inom nationellt och regionalt system för kunskapsstyrning inom 

Hälso- och sjukvård. Det är drygt 55 personer anmälda med jämn fördelning mellan de 

tre regionerna. 

7. Kommande möten 

Datum och tider för kommande möten läggs nu ut på vår ”hemsida”, inom ramen för 

Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats/hemsida. Där kan även respektive arbetsgrupp 

lägga upp sina mötestider samt mötesanteckningar. Det kommer även att finnas 

möjlighet till inloggning till ”arbetsmaterial” under respektive arbetsgrupp. 

Instruktioner runt inloggning och hantering runt detta kommer i separat mejl när det är 

klart. 

Samordningsgrupp:  

Videomöte:  

 10 juni 15.00–16.30 (Planering för augusti mötet) 

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

Hela RMPO: 

23 augusti, ca kl. 9.00–15.30, Möte heldag Hotell Högland, Nässjö. 

   

Nätverksträff Rehabilitering: 

7 maj ca 8.30–15.00, Hotell Högland i Nässjö 

 

 

Vid anteckningarna 

Siv Folkhammar Andersson 

Sekreterare RMPO 


