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1. Fastställande av dagordning 
 

2. Föregående mötesanteckning 
Projekt med analys av röntgenbilder för barn med CP-skada 

Mayvor berättar kort om projekt som sker i samverkan mellan  Region Kalmar och 

Region Jönköping. Projektet avser analys av röntgenbilder vid CP-skada där läkare i 

Jönköping bedömer Region Kalmar patienter. Vi diskuterar att det är bra om arbetet 

beskrivs i kort rapport som kan redovisas i SÖSR.  

 

3. Nulägesrapport från NPO/RPO 
Verksamhetsplan NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2020 

Beslut om planen tas i slutet av februari. Stefan går kort igenom planen men kan ej 

sprida denna innan beslut av planen har tagits.  

 

Rehabilitering 

Generisk modell inom området rehabilitering ska tas fram för personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp. Arbetet ska utmynna i vad som alltid ska finnas med 

gällande rehabilitering oavsett vilket vårdförlopp som startas. Uppstart sker 4/2 i 

den nationella arbetsgruppen där Siv är processledare.  

 

Habilitering 

Kartläggning genomförd. Områden i kartläggningen: Habiliteringsverksamheternas 

organisering och uppdrag; gränssnitt och bristande samordning; Skillnader i 

hälsoutvecklingen; Neuropsykiatrisk tillstånd; Prioriterings- och beslutstöd inom 

habilitering. Kartläggningen ska förfinas och slutföras. 
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Försäkringsmedicin 

Arbete pågår med:  

 Att i samverkan med andra myndigheter och huvudmän ta fram ett samlat 

nationellt försäkringsmedicinskt kunskapsstöd (bästa praktik). Möten finns 

inbokade framåt. 

 Att utifrån det nationella kunskapsstödet verka för regionernas implementering 

av försäkringsmedicinska processer och rutiner på olika nivåer (ledningssystem) 

för att säkerställa försäkringsmedicinsk kvalitet i patientmötet och skapa 

förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete 

 

Information 

Dialog om informationsspridning i styrgruppen. Siv fortsätter skicka ut 

mötesanteckningar från NPO till styrgrupp RPO. 

 

Kunskapsstyrning RPO 

Verksamhetsutveckling behöver ske på regional (SÖSR) nivå framöver för att 

implementera kunskapsstyrning. Regionsjukvårdsledningen tydlig med att arbetet 

med kunskapsstyrningen är prioriterat. Viktigt att få med kommunerna i 

diskussionerna och arbetet framåt. 

 

4. Nulägesrapport arbetsgrupper inom RPO 
Rehabilitering 

Arbetsgruppen för rehabilitering träffades 29/1. Planering inför chefsdag till hösten 

påbörjades vid detta möte. Gruppen arbetar vidare med att få till en lokal struktur 

för att implementera kunskapsstyrning.  

Pågående arbeten rehabilitering: digital artrosskola. Pilot våren 2020 med 

förhoppning med att få till breddinförande hösten 2020.  

Pågående arbete Rehabmedicin: Projekt med lösningsförslag på hur patienter med 

svår hjärnskada eller förvärvad ryggmärgsskada med behov av specialiserad vård 

inom slutenvården ska rehabiliteras i SÖSR.  

Pågående arbete Smärta: Uppstart av RAG smärta i mars som en följd av det 

nationella arbetet. 

 

Försäkringsmedicin 

Arbetsdag planerad 7/2. Pågående arbete med att skapa övergripande arbetssätt för 

sjukskrivningsprocessen. 

 

Habilitering 

Nätverksdag för chefer och verksamhetsutvecklare planerad till 21/4. Innehåll bl a: 

föreläsning om vårdplanering, patientkontrakt, rapport från NPO och RPO. 

Arbetsgrupp startad för att se över och enas om gemensamt informationsmaterial IF 

intellektuell funktionsnedsättning. 

 

 

5. Handlingsplan 2020 
Rapport till kunskapsrådet 24/2 
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Stefan kommer att delta vid Kunskapsrådet 24/2. Om någon vill göra något specifikt 

medskick från sin arbetsgrupp så maila detta till Stefan. Kort redovisning av 

handlingsplanen sker vid detta tillfälle.    
 

6. Planering styrgruppsmöte Nässjö april 

Mötespunkter inför 7/4 

 Dialog om ledning och styrning. Resurser för implementering. Hur får vi 

fäste i den regionala styrningen och ledningen? 

 Vilka stödstrukturer behövs i de olika arbetsgrupperna? 

 Handlingsplan 2020  

 Årsrapport 2019 

Att göra inför mötet i Nässjö: Summering från resp. arbetsgrupp av arbetet 

under året inför årsrapporten skickas till Malin. Underlag till diskussion i 

Nässjö. 

 

 
 
 
 

 

Vid anteckningarna 

/Malin Hegen 


