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Mötesanteckningar RPO rehabilitering, 
habilitering och försäkringsmedicin 
 
 
Datum 2020-10-12 
Plats Nässjö Vårdcentrum  
Närvarande Stefan Bragsjö, Siv Folkhammar Andersson (via Skype), 

Mayvor Källgren, Ann-Britt Ekvall, Pernilla Järnvall Hint, 
Malin Hegen 

  
 

 
1. Inledning och fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställes. 
 

2. Föregående mötesanteckning 
Genomgång av mötesanteckningar.  
 

3. Nulägesrapport från arbetsgrupperna  
Rehabilitering 
Stort fokus på covid-19 under våren. Ordinarie möten under våren utgick och 
ersattes av covid möten för erfarenhetsutbyte. 
Digital artrosskola kom igång snabbare relaterat till covid-19. Nyttjas i våra tre 
regioner, men lite olika mycket/region. Arbetet och arbetssätt kan ge möjlighet till 
att fortsatt utveckling av digitalisering inom sjukvården. 
RAG Smärta har möte inplanerat i november. Smärta kommer att bli ett 
vårdförlopp. 
Rapport RMS och svår hjärnskada skrevs klart under våren. En handlingsplan har 
skapats utifrån rapporten. En av punkterna i planen är vårdplatsbehovet, inklusive 
RIMA-platser. Förhoppningsvis sker presentation/dialog på Kunskapsrådet 9/11. 
Under arbetet har det även framkommit att uppdrag för högspecialiserad vård för 
vuxna och barn inte finns dokumenterat.  
Vårt RPO har även fått en förfrågan från RAG Trauma avseende förstudie gällande 
traumarehab. Möte ska bokas november-december. Vi diskuterar om  RPO barn och 
ungdomars hälsa-ska de vara en del i arbetet? 
 
Försäkringsmedicin 
Modell för strukturerat arbetssätt har arbetats fram. Tre vårdcentraler/region ska 
testa modellen. Ingen överenskommelse from nästa år, däremot ett generellt 
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statsbidrag för rehabkoordinering. Kommer kunna påverka implementering 
nationellt. 
 
Habiliteringen 
Revidering av handlingsplan genomförd med koppling till patientlöften. Gemensam 
patientinformation för barn, ungdomar och vuxna med intellektuella 
funktionsnedsättningar har tagits fram. Nästa steg är översättning till fyra olika 
språk samt komplettering med illustrationer. Patientinformationen kommer att 
finnas på 1177 på respektive regionsida. Planer finns även på informationsmaterial 
till vårdgivare. 
CPUP vuxen. Mayvor har skrivit ned (se bilaga) arbetssätt avseende barn. För 
vuxna finns inte motsvarande organisation. Stefan och Siv tar med skrivelsen till 
Leni Lagerqvist så att den därefter kan tas upp av regionledningens stab.  
 

4. Nulägesrapport från NPO 
Covid-19 
Nationell arbetsgrupp för Uppföljning covid-19 har skapats. I arbetsgruppen ingår 
följande RPO: infektionssjukdomar, lung- och allergi, vårt NPO samt nationellt 
primärvårdsråd. Initialt är fokus på 1177.  
Regeringsuppdrag har formulerats gällande att skapa en modell för rehabilitering 
post covid-19. 
Webbinarium covid-19 planeras till 30/11 15-16:30 med fokus på rehabilitering och 
uppföljning. NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin arrangörer via 
Region Kalmar.  
Vårdförlopp TBI 
Nomineringar kommer bli aktuellt inom kort. Arbetet sker med samarbete med fem 
RPO. 
Generiska modellen för rehabilitering 
Modellen går ej ut på öppen remissrunda, då det ej är ett eget vårdförlopp. Kommer 
att testas för några vårdförlopp. Kort genomgång av hur arbetsmaterialet ser ut. Vi 
beslutar att bjuda in till möte för att se över materialet för generiska modellen och 
vid mötet bjuda in projektledarna för vårdförloppen.  
 

5. Information vårdförlopp 
Leni Lagerquist och Marita Sandqvist presenterar arbetet med införande av tre 
vårdförlopp: RA, stroke och höftledsartros. Se separat bildspel. 
 

6. Struktur för RPO 
Dialog om hur struktur ska se ut framåt. Mycket händer på nationell nivå, vilket 
medför att vi behöver möta upp det nationella arbetet på regional nivå. 
Ordförandeskap RPO och NPO bör framåt inte vara samma person för att 
möjliggöra effektivt respektive nivå. Stefan och Siv kommer vara kvar på nationell 
nivå, men ser ett behov av att ordförandeskap och processtöd regionalt behöver se 
annorlunda ut. Dialog om hur struktur kan se ut framåt. Vi behöver undersöka om 
processtöd och ordförandeskap ska ligga inom en viss region. Siv och Stefan hör 
med Leni. 
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Vi diskuterar hur kopplingar mellan NPO och RPO kan se ut framöver. Förslag är 
referensgrupper för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin med 
sakkunnig från respektive sjukvårdsregion. 
 

7. Planering möten 2020 
Möte för alla i RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Zoom-
möte: 2020-12-07 kl 15:00-16:30. Dialog vid mötet planeras om ordförandeskap 
RPO. Inför mötet förbereder respektive grupp följande tre frågor: 

• Hur upplevs alternativt vilka erfarenheter finns avseende nuvarande 
struktur/organisation i RPO? 

• Hur upplevs uppdraget i relation till de frågor som vi arbetat med inom 
RPO? 

• Hur kan vi förbättra struktur/organisation för att möta det uppdrag vi har 
inom RPO? 

 
Nya möten styrgrupp: Skypemötet styrgruppen 30/11 utgår.   
Nytt möte i styrgruppen 2020-12-18 kl 13:00-14:30. 

 

 

Vid anteckningarna 

/Malin Hegen 


