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1. Fastställande av dagordning 
 

2. Föregående mötesanteckning 
 

Uppföljning av mötespunkt: ”Samverkan CP-skada barn”.  Projekt pågår i Region 

Kalmar och Region Jönköping med bedömning av röntgenbilder på distans. 

Fysioterapeut från Kalmar och läkare i Jönköping deltar. Testas under våren, 

utvärderas till hösten. Om projektet faller väl ut är tanken kunna sprida även till 

vuxenhabiliteringen. Kort rapport kommer skrivas om projektet och delges i till 

RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. 

 

3. Nulägesrapport från NPO/RPO 
 

Arbetet inom RPO har påverkats av covid-19, vilket förskjutit tidsplanerna i 

arbetsgrupperna.  

 

Försäkringsmedicin 

Enhetligt arbetssätt ”Golden standard”: arbete pågår men kommer ta längre tid än 

tidigare planerat. Arbetet omfattar beskrivning av basnivå för vad som behövs i en 

sjukskrivning. Golden standard ska omfatta rutiner kring sjukskrivning och i vilken 

fas rehabkoordinator kopplas in.  

 

Habilitering 

Nätverksdagen april inställd och framflyttad till oktober. Gemensamt 

informationsmaterial diagnosinformation IF: arbetsgrupp startad med representanter 

från Region Kalmar och Region Jönköping. Representant från Region Östergötland 

ska tillföras till gruppen. Inventering av befintligt informationsmaterial pågår. 

Behov finns av en plats där materialet kan läggas. Siv tar kontakt med 

kommunikatör för att diskutera lämplig plats.  
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Mayvor informerar om förändring i arbetsgruppen. Susanna Jangerot samt Anneli 

Reinholdsson har slutat. Margareta Lind kvarstår som representant. Malin korrigerar 

deltagarlistan handlingsplan 2020. 

 

Rapport från NPO 

 Verksamhetsplanen NPO 2020 är fastställd. 

 Dialog om covid-situationen. Viktigt med samverkan under rådande 

omständigheter.  

 Habilitering: Tidsplan finns för de olika insatsområdena, men kommer att behöva 

revideras. 

 Försäkringsmedicin: ”Golden standard”, se under nuläge arbetsgrupp 

Försäkringsmedicin. 

 Rehabilitering: Generisk modell inom området rehabilitering tas fram inom ramen 

för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Delar som kommer att ingå i 

modellen är: bedömning tidigt i förloppet, rehabiliteringsplan vid 

rehabiliteringsbehov som ska följas upp och revideras. Arbete framåt är att 

identifiera vilka mätetal som ska följas samt att beståndsdelar i rehabplanen ska 

definieras. Försäkringsmedicin ska finnas med som en del av rehabplanen. 

Tidsplanen är att modellen ska skickas ut på remissförfarande under september, 

istället för maj som tidigare planerat. 

 Mayvor påtalar att habiliteringens målgrupp blir allt äldre. Saknas kunskap och 

forskning. Samverkan behövs då målgruppen kan få andra sjukdomar när de blir 

äldre. Siv tar med sig frågan. 

 

Kunskapsrådet  

Kort rapport från redovisning 2020-04-01. Se bifogat bildspel. 

 

Vårdförlopp 

Det finns en övergripande tidsplan för personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp. Tempot har dock behövt dras ner utifrån covid-situationen. Beslut för 

fem vårdförlopp kommer under maj. 

 

4. Nulägesrapport från NPO/RPO 
 

Årsrapport 

Beslut tas i styrgruppen att årsrapporten fastslås. Vi inväntar skriftlig feedback från 

Kunskapsrådet. Muntlig positiv återkoppling gavs vid mötet. När eventuella 

justeringar genomförts skickas rapporten ut till styrgruppen innan den publiceras på 

SÖSR:s internetsida. 

 

Verksamhetsplan NPO och Handlingsplan RPO 

Mindre justering av handlingsplan Försäkringsmedicin. Handlingsplanen är ett 

levande dokument och kan komma att justeras under året. Fastslås i sin nuvarande 

form. Pernilla har godkänt handlingsplan och årsrapport mailledes. 
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5. Struktur för fortsatt arbete 
 

Utvärdering av kommunikationsvägar, mötesforum och mötesstruktur utifrån 

frågeställningarna: ”Vad har fungerat bra” och ”Vad kan förbättras”. 

 

Försäkringsmedicin 

Samverkan SÖSR upplevs fungera väl. Samverkan NPO något otydlig. 

Arbetsgrupper har skapats utifrån överenskommelsen. Hur kommer det se ut när 

överenskommelsen inte längre finns? Upplevelsen är att behov finns av  

arbetsgrupper/referensgrupper. Vid mötet framkommer förslag på att skapa 

arbetsgrupper med två representanter/sjukvårdsregion samt att koppling ska finnas 

till NPO. Förslagsvis en representant från processledning och en från 

försäkringsmedicin (läkarkompetens). Viktigt med spridning av information som 

kommer nationellt i den egna regionen och att uppdraget blir tydligt för 

representanterna. Siv och Stefan tar med sig frågeställningen till NPO. Samverkan 

ser olika ut i de olika sjukvårdsregionerna, vilket kan medföra behov av 

representanter från alla våra 21 regioner. 

 

Habilitering 

Nätverk finns sedan tidigare. Nära kontakt finns nationellt och inom SÖSR. 

Fungerar bra med samverkan med NPO. Samverkan nationellt försvåras av att 

habiliteringen har olika uppdrag i olika regioner.  

 

Samverkan mellan arbetsgrupper inom RPO 

Dialog om försäkringsmedicin inom habilitering. Beröringspunkter finns 

exempelvis vid överföring från barn till vuxen. Vi beslutar att återkomma till frågan 

längre fram. 

 

6. Planering möten 2020 

 

Vi bokar preliminärt in styrgruppsmöte heldag 2020-10-12 på Nässjö Vårdcentrum.  

 

 
 
 

 

Vid anteckningarna 

/Malin Hegen 


