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Mötesanteckningar Rehabilitering, Habilitering 
och Försäkringsmedicin - samordningsgrupp 

Datum 2019-06-10 

Tid 15:00-16:30 

Plats Skype-möte 

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

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

Susanne Almers  Verksamhetschef, Rehabcentrum, Region Jönköpings län.  

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

 

1. Dagordning 

Dagordningen godkändes 

2. Föregående mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar, 2019-04-23, godkändes och lades till handlingarna.  

3. Nationell kunskapsstyrning – inklusive Nationella och 
sjukvårdsregionala arbetsgrupper- lägesrapport 

Ordförande Stefan Bragsjö informerar om det pågående arbetet i NPO Rehabilitering, 

Habilitering och försäkringsmedicin; 

Kartläggning NPO 

NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin arbetar med de initiala 

arbetsuppgifterna som innefattar kartläggning av programområdet med målet att skapa 

bättre kvalitet i patientmötet mellan aktörer, identifiera/beskriva variationer i 

patientmötet samt bygga nätverk.  

Kartläggning av området Försäkringsmedicin: 

- Ett underlag har jobbats fram som kommer att skickas ut till RMPO/RPO i de sex 

sjukvårdsregionerna för att inhämta synpunkter på den hittillsvarande 

kartläggningen inom området försäkringsmedicin. Ledamöterna kommer att skicka 

ut detta material till sina nätverk inom området försäkringsmedicin i respektive 

sjukvårdsregion, och med önskemål om svar senast 15 augusti.  

- Övrigt inom området försäkringsmedicin är att NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin kommer att genomföra en gemensam information/dragning med 

SKL till Socialdepartementet angående kunskapsstyrning och det initiala arbetet 

inom programområdet och specifik information om det påbörjade arbetet inom 

området försäkringsmedicin den 10 juni, 2019.  
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Kartläggning av området Habilitering: 

- Samverkan kring Barnhabilitering med NPO Barn – och ungdomars Hälsa, initiala 

diskussioner har hållits dels för att informera om pågående kartläggningsarbete i 

NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin dels för att diskutera 

samverkan och ansvarsfördelning exempelvis runt nationella kvalitetsregister som 

CPUP och HabQ. Förslagsvis en samverkar runt aktuell kartläggning av området 

Barnhabilitering och delger varandra synpunkter på det pågående arbetet inom 

respektive programområden för att identifiera områden där vi har gemensamma 

GAP. 

- Stefan Bragsjö deltog tillsammans med de två NPO ledamöterna Eva Stjernström 

och Catharina Nygren Deboussard vid den Nationella nätverksträffen för Sveriges 

habiliteringschefer den 16 maj. En arbetsgrupp har startats inom chefsnätverket och 

blir en resurs till NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin vid frågor 

som rör området habilitering. De kommer att lämna input till kartläggningen inom 

området. 

- En dialog har påbörjats med olika professionsförbund angående hur man kan forma 

samverka runt frågor som rör habiliteringsområdet. 

- Kontakt har tagits så väl med Socialstyrelsen som SKL för samverkan och 

informationsutbyte kring frågor som rör den kommunala hälso- och sjukvården inom 

habiliteringsområdet. 

Kartläggning av området Rehabilitering: 

- Samverkan och samordning med myndigheter och huvudmän för att skapa en 

gemensam förståelse för området rehabilitering genom kontakt med Socialstyrelsen, 

samt dialog med kontaktpersoner på SKL, angående samverkan runt vårdprocesser i 

regioner och kommuner. 

- Samverkan med andra NPO/NAG genom;  

o Processledaren för NPO Psykisk Hälsa kommer att bjuda in representanter från de 

NPO som är processinriktade till en träff i samband med lärandeträffen i november 

2019. Syfte: vår gemensamma nämnare; medborgarna. 

o Stefan deltog den 16 maj när NPO Hjärt- och Kärlsjukdomar träffade sin NAG – 

”Sekundär prevention efter akut kranskärlsjukdom” för en dialog runt samverkan 

inför implementering samt diskuterade ett hälso-ekonomiskt perspektiv på de 

rehabiliterande insatserna samt möjlig samverkan sjukvårdsregionalt. Samverkan kan 

vara aktuellt även med NPO/RMPO Levnadsvanor och Äldres hälsa med ingången 

hälsoekonomi. Diskussion även runt samverkan med NPO Hjärta- och kärl i arbetet 

med NAG ”För bättre omhändertagande av hjärtsviktspatienter”. 

o Processledare för NPO Nervsystemets sjukdomar bjuder in representanter från NPO 

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin till NAG Smärtas uppstartsträff. 

Nomineringarna är klara men ännu inte bekräftade.  

o NPO Nervsystemets sjukdomar kontaktar Siv för en inbjudan till NAG Stroke till 

hösten, -med fokus implementering. 
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Standardiserade Vårdförlopp 

- Samtliga NPO har fått en förfrågan från styrgruppen för Nationellt system för 

kunskapsstyrning, angående förslag på standardiserade vårdförlopp med införande 

2020. Bakgrunden är att SKL och regeringen har för 2019 tecknat en 

överenskommelse om att utöka satsningen på standardiserade vårdförlopp till att 

omfatta fler sjukdomsområden, tidigare inriktning har i huvudsak innefattat 

cancervården.  

- Enligt överenskommelsen skall minst fem standardiserade vårdförlopp tas fram 

under hösten 2019 och införas våren 2020. NPO fick i slutet på maj frågan om man 

kunde inkomma med förslag till den 10 juni på standardiserade vårdförlopp som kan 

startas hösten 2019; NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

beslutade att föreslå området; ”Patienter med långvarig medvetandestörning efter 

svår förvärvad hjärnskada.”. Det finns förslag på underlag i form av vårdprogram 

och nationella rekommendationer (vilka har presenterats i Läkartidningen 

”Långvarig svår medvetandestörning efter hjärnskada hos vuxna- Nya 

rekommendationer ger underlag för utredning och rehabilitering”, 2014;111:CZEE,) 

vilket innebär en beräknad tidsåtgång på ca 1-2 veckor för att sammanställa 

underlaget.  Angående bred förankring samt plan för implementering har NPO, med 

anledning av den mycket korta beredningstiden, inte haft möjligheter till att inhämta 

synpunkter/återkoppling från våra respektive sjukvårdsregioner. Det kommer fler 

möjligheter att nominera nya områden för standardiserade vårdförlopp. NPO 

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin välkomna samarbete i frågor 

eller processer kopplade till standardiserade vårdförlopp och det framtida arbetet 

med att ta fram dessa. Gällande t.ex. depression, ångestsyndrom och stressrelaterad 

ohälsa, i samverkan med Nationella primärvårdsrådet och NPO Psykisk hälsa. Fler 

områden som lyfts är Funktionella tillstånd (Neurologiska eller andra symtom utan 

att medicinsk utredning kunnat ge organisk förklaring till symtomen/sjukdomen). 

Dessa patienter tas omhand på mycket olika sätt och konsumerar stora mängder 

sjukvård.  Commotio Cerebri (Komplex lätt traumatisk hjärnskada), exempelvis. 

 

Remissvar till Sakkunniggruppens underlag angående högspecialiserad vård vid 

förvärvade ryggmärgsskador; 

- NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har sammanställt ett 

remissvar till Sakkunniggruppens underlag angående högspecialiserad vård vid 

förvärvade ryggmärgsskador. Detta remissvar kan nu delges RPO/PMPO 

rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, och skickas ut med dessa 

minnesanteckningar.  

- Remissvar har även sammanställts i Sydöstra sjukvårdsregionen och skickas även de 

ut tillsammans med dagens minnesanteckningar. 

 

Kommunal representation i NPO 

- Ett nomineringsunderlag har tagits fram för att kommunerna skall kunna nominera 

två ledamöter till NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. 
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Nomineringsförfrågan kommer att gå ut via RSS-er till Kalmar, Jönköping och 

Östergötlands län, med anledning av värdskapet i Sydöstrasjukvårdsregionen för 

programområdet. Stora AU har tydliggjort att det är angeläget att företrädare för 

kommunerna medverkar i vissa nationella programområden rörande 

kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Stora AU:s val av NPO att medverka 

i har varit områden där båda huvudmännen arbetar med samma 

medborgare/målgrupper. (Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för 

regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), nationella samverkansgruppen för 

kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) och SKL:s socialchefsnätverk 

tillsammans med SKL). 

- Den 3 april 2019 beslutade Stora AU att utifrån ovanstående prioritera nedanstående 

fem NPO för kommunal medverkan (förutom NPO psykisk hälsa där kommunerna 

redan medverkar): 

1. Barn- och ungdomars hälsa (2 kommunföreträdare) 

2. Äldres hälsa (2 kommunföreträdare) 

3. Levnadsvanor (2 kommunföreträdare) 

4. Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin (2 kommunföreträdare) 

5. Nationella primärvårdsrådet (6 kommunföreträdare) 

- De RSS-er som verkar inom sydöstra sjukvårdsregionen får sinsemellan, utifrån 

kompetensbehov i uppdragsbeskrivning och verksamhetsplan, komma överens om 

vilka företrädare de vill nominera för sitt geografiska område. RSS-er meddelar 

gemensamt vilka ledamöter som föreslås senast den 15 augusti 2019 till SKL. Stora 

AU kommer att bereda och besluta ledamöter i augusti 2019.  

- Angående vilken yrkeskategori som skulle kunna vara en bra kompetens för NPO 

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, är förslaget, MAR, samt att det 

vore bra om detta önskemål kom med i nomineringsunderlaget. 

  

4. Planering av kommande möten i RMPO 

Det planerade lunch till lunch mötet på Hooks Herrgård den 22-23 augusti ersättas med 

en heldag på Hotell Högland i Nässjö den 23 augusti.  

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;   

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. 

Förslag på att bjuda in kommunrepresentanter, en från respektive region för att spegla 

den nationella strukturen i kunskapsorganisationen. 
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Siv och Stefan tar fram ett förslag på agenda för dagen. Inbjudan planeras att skickas ut 

innan midsommar. 

 

5. Kommande möten 

Datum och tider för kommande möten finns på vår ”hemsida”, inom ramen för Sydöstra 

sjukvårdsregionens webbplats/hemsida. Där kan även respektive arbetsgrupp lägga upp 

sina mötestider samt mötesanteckningar. Det finns möjlighet till inloggning till 

”arbetsmaterial” under respektive arbetsgrupp. För instruktioner runt inloggning och 

hantering runt detta: kontakta Siv för vidare information. 

 

Samordningsgrupp:  

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

 

Hela RMPO: 

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

   

 

 

Vid anteckningarna 

Siv Folkhammar Andersson 

Sekreterare RMPO 


