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1. Inledning och fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes. 

 
2. Föregående mötesanteckning 

Mötesanteckningar finns publicerade på SÖSR från föregående möten. 
 

3. Nulägesrapport från NPO, RPO, RSL 
Rehabilitering 
Webbinarium covid och rehabilitering arrangerades i början av sommaren där vårt 
NPO var huvudansvariga. Planen är en uppföljning av webbinariet i oktober för att 
sprida ytterligare kunskap. Utvärderingen från sommarens webbinarie var positiv. 
Synpunkter som framkom var önskemål om mer fokus på primärvård och kommun. 
Stefan och Siv håller i planeringen för nästa webbinarie och lyfter efterfrågan på 
exempelvis patientfall och hur systemet har fungerat under covid situationen. 
Planen är även att ha fokus på sjukskrivningsprocessen och hur 
sjukskrivningsstatistiken för covid ser ut. Ann-Britt informerar om att det finns en 
web-sida på FK med statistik för covid. Eventuellt kanske vi kan ha ett patientfall 
där även sjukskrivningsprocessen fångas. Förslag/input till webbinariet skickas till 
Stefan och Siv. 
 
Nationell arbetsgrupp för covid uppföljning kommer att startas inom kort. NPO 
infektionssjukdomar huvudansvariga. Camilla Arvidsson och Eva Stjernström är 
nominerade från  rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Beslut om 
gruppens sammansättning tas i början av september. 
 
Försäkringsmedicin 
Möte inbokat inom kort med fokus på samarbete nationellt. Socialstyrelsen 
sammankallande.  
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Habiliteringen 
Nominering autism och ADHD har skickats ut. Ska vara inne slutet av september. 
Vid nominering till nationella riktlinjer kommer kunskapsstyrningssystemet att 
användas. Fem kompetensprofiler efterfrågas. Nomineringar skickas till Siv.  
Tidsplan för handlingsplan kommer att revideras under hösten. Vårdförlopp för 
Downs syndrom  aktuellt, men oklart när det är möjligt lämna in ansökan om 
uppstart av nya vårdförlopp. 
 
Generisk modell för rehabilitering  
Är inte ett eget vårdförlopp utan ett underlagsdokument som ska integreras i de 
vårdförlopp som startas hösten 2020 och framåt. Tidsplanen har ändrats. Materialet 
ska förankras, men kommer inte skickas på remissrunda då det inte är ett eget 
vårdförlopp. Kommer förankras inom kunskapsstyrningsmodellen, vilket planeras 
ske via remisskonferenser och workshops. 
Vårdförloppen osteoporos, hjärtsvikt, kognitiv svikt ska ut på remissrunda 16/9. 
Även generiska modellen planerar att förankras samtidigt. Målsättningen är 
materialet ska vara färdigt för beslut i styrgruppen på SKR under december. 
 
Vårdförlopp TBI 
Ska startas upp i mitten av november. Följande NPO ansvarar för vårdförloppet: 
NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, NPO nervsystemets 
sjukdomar, NPO barn och ungdomars hälsa, NPO akut vård samt primärvårdsrådet. 
SÖSR och vårt NPO har huvudansvaret. Avgränsningar diskuteras då uppdraget 
idag utgår från alla åldrar och hela processen från skada till att leva med skada. 
Kompetensprofiler ska tas fram inför nominering. 

 
4. Nulägesrapport från arbetsgrupperna rehabilitering, 

habilitering och försäkringsmedicin. 
 
Försäkringsmedicin 
Arbetsgruppen har utökats till att även omfatta rehabkoordinatorer i arbetet med 
enhetligt arbetssätt. Enhetligt arbetssätt har formulerats om till strukturerat 
arbetssätt, då det inte går att göra exakt lika. Fokus ligger på de första 90 dagarna i 
sjukskrivningsprocessen. Dokumenten är klara, ska layoutas. Planen är att därefter 
testa metodstödet. Testperiod 1 år. Tanken är även att koppla in Högskolan. Därefter 
nationell spridning om det faller väl ut. 
 
Habilitering 
Gruppen har arbetat med att tydliggöra sitt uppdrag. Syfte är att undvika 
dubbelarbete, då det finns flera andra parallella grupper inom habiliteringens 
nätverk. 
Informationsmaterial diagnosinformation IF har arbetats fram. Ska kompletteras 
med bilder.  Behov kvarstår av att ha en plats där materialet kan läggas.  
Projekt CPUP. Mayvor redogör för projektet, se separat bilaga i kallelse till mötet. 
Önskemål finns att utöka projektet till att omfatta vuxna. Mayvor får i uppdrag att 
tydliggöra mål med arbetet och bakgrund/konsekvens för individen vid avsaknad av 
bedömning/behandling. 
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Rehabilitering 
Mycket fokus på covid-19 under våren 2020 med erfarenhetsutbyte i gruppen. 
Digital artrosskola breddinfördes under våren. Har fungerat väl.  Pernilla skickar 
data till Siv över antal som genomgått artrosskolan. Finns även flera parametrar som 
följs, exempelvis patientupplevelse. Dialog pågår avseende eventuell spridning 
nationellt och juridiska aspekter som finns kring detta. 
RAG smärta-avstannat arbete under våren pga covid, som planeras tas upp v 37. 
Rapport Rehabmedicin ryggmärgsskador och svår hjärnskada färdig. Håller på att 
brytas ned i en handlingsplan för fortsatt arbete. 
 

5. Handlingsplan 
Dialog om eventuell revidering av handlingsplan 2020. Vi beslutar att revideringar 
ska vara gjorda till nästa RPO möte 20/10. Pernilla lyfter implementering av 
vårdförlopp som en punkt som bör finnas med i handlingsplanen för 
rehabiliteringsgruppen. Förslagsvis blir handlingsplan 2020 istället 2020/2021. 
Dialog om formen för handlingsplan och årsrapport. Bra om den kan bli mer lätt 
arbetad samt mer kortfattad. Frågan diskuteras vidare via Siv. 
 
Siv, Stefan och Malin tar fram förslag på övergripande målsättning för vårt RPO 
och tar med till nästa möte. 
 

6. Planering möten 2020 
Vi bokar preliminärt in styrgruppsmöte heldag 2020-10-12 på Nässjö Vårdcentrum. 
Tid 9:30-15:00. Skypemöte 30/11 kl 13-16. Möten för 2021 planeras vid nästa 
möte. Dialog om alla kan träffas i vårt RPO. Svårt ta ställning till detta i nuläget, 
avvaktar direktiv. 
 

 

 

Vid anteckningarna 

/Malin Hegen 


