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Mötesanteckningar RMPO Rehabilitering, 
habilitering och försäkringsmedicin - 
samordningsgrupp 

Datum 2019-08-12 

Tid 14:00-15:30 

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, 2019-06-10, godkändes och lades till handlingarna.  

3. Planering av heldagsmöte RMPO 

Det planerade mötet för RMPO kommer att genomföras på Hotell Högland i Nässjö den 

23 augusti, 9.30–15.30 (kaffe från 9.00).  

19 av 22 kallade har angett att de kommer att delta. 

Syftet med mötet är att arbeta utifrån Handlingsplanen för RMPO för 2019. 

Genomgång och planering av dagen utifrån den föreslagna dagordningen. 

Ordförande Stefan Bragsjö kommer inledningsvis att informerar om det pågående 

arbetet i NPO Rehabilitering, Habilitering och försäkringsmedicin samt koppla detta till 

det sjukvårdsregionala och lokala arbetet inom programområdet. 

Med utgångspunkt i Handlingsplan 2019 har RMPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin enats om en gemensam målbild med två prioriterade 

förbättringsområden;   

Struktur och organisation: 

Diskussion dels angående den övergripande organisationen för RMPO, dels tydliggöra 

uppdraget och bemanningen för styrgrupp och för respektive arbetsgrupp. Att tydliggöra 

kopplingen till den nationella, sjukvårdsregionala 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 
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dels tillsammans med andra RMPO i sjukvårdsregionen där gemensamma kopplingar 

identifieras. 

Under eftermiddagen den 23 augusti avsätts tid för att arbeta med prioriterade 

förbättringsområden i respektive arbetsgrupp. 

Samordningsgruppen beslutar att avvakta något angående kommunal representation i 

RMPO. Man väljer att invänta kommande beslut och utformning av kommunal 

representation i dels i NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, dels i 

respektive kunskapsråd i Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 

 

4. Nationell kunskapsstyrning  
Med anledning av att arbetet inom kunskapsstyrningssystemet varit lågaktivt under 

sommarmånaderna är det som rapporterades i mötesanteckningar för samordningsgrupp 

RMPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2019-06-10, i stora delar 

aktuellt även vid dagens datum. 

 

Uppföljning av nationella kvalitetsregister 
Samtliga NPO har fått i uppdrag av NSG för kvalitetsregister att inkomma med 

synpunkter på de nationella kvalitetsregister som har primär respektive sekundär 

tillhörighet till programområdet. För NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin handlar det om sekundär tillhörighet till nationellt kvalitetsregister 

för habilitering av barn med funktionsnedsättning- HabQ (primär tillhörighet till NPO 

Barn och ungdomars hälsa); Kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning-

SKRS (primär tillhörighet till NPO Ögonsjukdomar); Webrehab Sweden (primär 

tillhörighet till NPO Nervsystemets sjukdomar); Nationellt kvalitetsregister över 

smärtrehabilitering – NRS (primär tillhörighet till NPO Nervsystemets sjukdomar). 

Dessa register får nationellt stöd via överenskommelsen. Det finns även två 

kvalitetsregister som identifierats, med koppling till NPO Rehabilitering, habilitering 

och försäkringsmedicin, men som inte får medel från överenskommelsen; och det är 

FUNCA-registret och Stress-Rehab. 

Fråga har ställts till de delar av RMPO, via samordningsgruppen, som använder ovan 

listade kvalitetsregister, att inkomma med synpunkter. 

  

Standardiserade vårdförloppstörning 

Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) kommer att startas upp i flera 

omgångar. Förslaget om SVF från NPO Rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin för området ”Patienter med långvarig medvetandestörning efter svår 

förvärvad hjärnskada” kom inte med bland de tio områden som kommer att startas upp i 

september 2019 och implementeras med start 2020. Nytt beslut om vilka områden som 

blir aktuella i omgång två tas under hösten 2019 (och sedan implementeras under 2021). 

De NPO som har huvudansvar för ett SVF förväntas redan initialt samarbeta med andra 

NPO som berörs av den patientprocess som respektive SVF bygger på. NPO 

Rehabilitering, habilitering, och försäkringsmedicin, med ”ett tvärgående uppdrag” är 

kallad till det gemensamma uppstartsmötet 11 september.  
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5. Övriga frågor och 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. 

 

 

Hela RMPO: 

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

   

 

 

Vid anteckningarna 

Siv Folkhammar Andersson 

Sekreterare RMPO 


