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1. Fastställande av dagordning 
Mayvor lyfter ortopedi inom habilitering, vilket läggs till under övriga frågor. 

Dagordningen fastställes därefter. 
 

 
2. Föregående mötesanteckning 
Inga synpunkter framkommer. 

 

3. Nulägesrapport från NPO/RMPO 
 

Kommunrepresentation inom NPO 

Kommunrepresentanter deltar nu i NPO Rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin. Dessa två personer är: Ulrika Gustafsson, socialchef i Värnamo 

kommun och Christina Erlandsson Hälso- och sjukvårdschef i Kalmar kommun.  

 

Information/dialog med sjukvårdsledning sydöstra 

De tre NPO som Sydöstra sjukvårdsregionen är värd för har varit inbjudna till 

sjukvårdsledningen. Stefan visar det bildspel som han presenterade vid mötet. I dialog 

vid mötet lyftes behov av processorienterade arbetssätt istället för att som idag arbeta i 

kedja. Stefan redogör för att arbetet i de olika sjukvårdsregionerna går succesivt framåt, 

men sker olika snabbt i de olika regionerna utifrån de olika förutsättningarna. 

 

Information om kunskapsstyrningen 

Pernilla lyfter frågan avseende privata fysioterapeuter-hur får alla information om 

kunskapsstyrningen? Stefan har med sig denna fråga sedan tidigare, behöver lyftas åter. 

Kunskapsrådet-även här lyfts frågan avseende hur vi får med kommunerna i arbetet som 

kommer att ske framåt. Viktigt med samverkan och att vi skapar goda möjligheter inför 

implementering av de delar som ingår i kunskapsstyrningen. 
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Genomgång av  pågående och planerat arbete inom NPO Rehabilitering, habilitering 

och försäkringsmedicin utifrån dokument: ”NPO Vernissage 2020”.  

 

Försäkringsmedicin 

Mycket kartläggning gjort sedan tidigare. Aktuellt: uppdatera och förändra det 

nationella försäkringsmedicinska kunskapsstödet (bästa praktik). Utveckla ledning och 

styrning. Ann-Britt lyfter vikten av att alla delar finns med avseende sjukskrivning och 

försäkringsmedicin, så att vi inte arbetar i stuprör. Behov finns av samverkan mellan de 

olika myndigheterna. Ann-Britt informerar om att överenskommelsen sannolikt 

förlängs utan alltför stora förändringar. Ny lag avseende rehabkoordinering nästa år, 

vilket medför att denna del lyfts ut från överenskommelsen. 

 

Habilitering 

Kartläggning ute på remiss. Fyra identifierade områden: Neuropsykiatri. Skillnader i 

hälsoutvecklingen. Gränssnitt och bristande samordning. Organisering och uppdrag 

skiljer sig åt.  

 

Rehabilitering 

Kartläggning pågår. Områden att gå vidare med: generisk beskrivning av rehabilitering, 

samordning och personcentrering, SVF traumatisk hjärnskador. Önskemålhar 

framkommit från de andra programområdena att rehabiliteringsområdena behöver 

identifiera vad som är generiskt avseende rehabilitering. Aktuellt just nu inom SVF: 

stroke, höftartros, hjärtsvikt, reumatoid artrit, KOL, osteoporos, utredning av kognitiv 

svikt, exempelvis. Högt tempo i arbetet, mycket som händer och förväntas hända 

närmsta tiden. En modell för rehabilitering ska vara klar i mars. Ann-Britt lyfter att 

försäkringsmedicin bör finnas med i SVF:erna. Siv tar med sig detta. 

 

Sjukvårdsregionalt RMPO 

Översyn av bilden över vårt RMPO: s struktur. 

Pernilla lyfter att vi behöver hitta bra arbetssätt för hur implementering och spridning 

ska göras på lokal nivå. Vi behöver lära av varandra och av vad som fungerar och vad 

som inte fungerar. 

 

 

4. Revidering av Handlingsplan RMPO 2019-2020 
Förslag på revidering har inkommit från habilitering, försäkringsmedicin och 

rehabmedicin. Dialog utifrån vilka gemensamma mål som kan vara aktuella för 

samtliga områden samt hur vi knyter an våra mål till patientlöften. 

 

Handlingsplanen kopplat till det nationella arbetet 

Utifrån handlingsplanen ska vårt RMPO övergripande arbeta med samverkan och 

nätverk.  Styrning och ledning som tidigare funnits med tas bort vid revidering av 

handlingsplanen, Utvärdering av den organisation som skapats inom RMPO behöver 

utvärderas på sikt. 

 

 

 

Habilitering 
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Lika vård i regionen är ett av de identifierade områdena. Arbetsgrupp har skapats inom 

Sydöstra område habilitering. Gruppen kommer bl. a. att se över befintligt 

informationsmaterial i syfte skapa ett enhetligt material som kan användas i hela 

regionen. Dialog utifrån hur vi får med kommunerna i arbetet.  

 

Försäkringsmedicin 

Fokus på området ledning och styrning. Tankar finns på att ta fram ett förslag på hur vi 

jobbar inom området inom Sydöstra. Harmonierar väl med det nationella arbetet. 

Avvakta vad som sker nationellt innan arbetet görs på regional nivå. För att arbetet ska 

fungera behövs bra mötesstruktur. Säkerställa att vi inte dubbelarbetar. 

 

Rehabilitering 

Fokus på nätverk och samverkan. Inväntar att arbete kommer att ske i SVF, RAG. På 

sikt försöka få in rehabilitering, rehabmedicin, FoU och smärta mer enhetligt i 

handlingsplanen.  

 
5. Mötesstruktur kommande möten RMPO 2020 
 

Kommunikation 

Stefan efterfrågar om korta informationsfilmer angående vad som händer nationellt och 

regionalt kan vara ett bra sätt sprida information till deltagare i respektive arbetsgrupp 

inom vårt RMPO. Förslag upplevs positivt och vi beslutar att testa. Bra om filmerna på 

sikt kan finnas på Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats och att länk skickas ut via 

mail. Mötesprotokoll från nationella möten skickas ut till styrgruppen som test. 

Utvärdering om informationen i samband med kommande möten i styrgruppen. 

          

Stöd och support 

Hur ser behoven av stöd och information ut i respektive arbetsgrupp? Varje arbetsgrupp 

diskuterar detta och frågan tas på nytt upp vid nästkommande möte i styrgruppen. 

       

         Mötestider 2020  

 3/2 kl. 13:00-15:00 via Skype 

 7/4 kl.  09:30-15:00 Plats: Nässjö Vårdcentrum. Muggebogatan 30, hus 05. 

Konferensrum Renen. 

 25/5 kl. 13:00-16:00 via Skype 

 25/8 kl. 13:00-16:00 via Skype 

 20/10 kl. 09:30-15:00 Plats: Nässjö Vårdcentrum. Muggebogatan 30, hus 05. 

Konferensrum Renen. 

 30/11 kl. 13:00-16:00 via Skype 

 

 

6. Nationella och sjukvårdsregionala arbetsgrupper 

(NAG/RAG/SVF) 
 

Aktuella arbetsgrupper 

NAG smärta har startats utifrån den utredning som gjordes 2016. RAG smärta på gång 

att startas utifrån arbetet inom NAG smärta. Första möte bokat 12/12. 
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Nomineringsprocessen 

Aktuellt just nu är nominering av fysioterapeut inom område långvarig smärta och barn.  

 

 

7. Kvalitetsregister – förekomst, användning och behov av stöd 
 

Användande av kvalitetsregister inom RMPO 

Frågeställning har inkommit från registercentrum sydost avseende vilka 

kvalitetsregister som används, i vilken omfattning och hur användandet av 

kvalitetsregister kan underlättas. Siv har fått in återkoppling från några arbetsgrupper 

avseende frågeställningarna. Dialog utifrån vilket behov vi ser av att använda register 

exempelvis för uppföljning. Vi diskuterar att ev. bjuda in registercentrum till mötet i 

Nässjö 7/4 för en dialog. 

 

 

8. Övriga frågor  

 
Ortopedi inom habilitering 

Mayvor lyfter problem avseende CPUP (både kvalitetsregister och vårdprogram). Det 

saknas kompetens att tolka röntgensvar. Behov finns av en översyn av området utifrån 

jämlik vård. Mayvor formulerar problemområdet med Malin  som stödperson.  

 
 
 

Vid anteckningarna 

/Malin Hegen 


