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 2021-01-12 

Mötesanteckningar styrgrupp RPO rehabilitering, 

habilitering och försäkringsmedicin 

 

 

Datum 2021-01-12, kl. 13.00–14.30 

Plats Zoom 

Närvarande Susanne Almers, Stefan Bragsjö, Mayvor Källgren, Ann-Britt 

Ekvall, Pernilla Järnvall Hint, Malin Hegen, Siv Folkhammar 

Andersson 

  

 

 

1. Inledning och fastställande av dagordning 
Ordförande Susanne Almers hälsade välkommen till mötet. 

Dagordningen kompletterades med tre punkter: avgift till kvalitetsregistret NRS, 

uppdatering gällande vårdförloppsarbetet nationellt samt ny processledare RPO. 

I övrigt godkändes dagordningen. 

 

2. Föregående mötesanteckning 
Genomgång av mötesanteckningar från föregående möte i styrgruppen 2020-10-12 

samt för möte i RPO, helgrupp, 2020-12-07. Mötesanteckningarna lades därefter till 

handlingarna. 

 

3. Nulägesrapport 
NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

Stefan informerar om aktuellt arbete inom NPO. 

Planerat fokus för arbetet inom NPO 2021, utifrån preliminär VP 2021: 

- Färdigställande av generisk modell för rehabilitering, inom ramen för 

vårdförloppsarbetet 

- Vårdförlopp traumatisk hjärnskada (TBI). Uppstartsmöte för nationella 

arbetsgruppen (NAG) planeras till 15 januari. Uppdragsbeskrivningen för 

vårdförloppet bifogas mötesanteckningarna. 

- Arbete inom kunskapsstyrningen kopplat till covid-19. Frågor som berör hela 

programområdet, i dagsläget högaktuellt inom området rehabilitering och 

försäkringsmedicin.  
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- Nationella arbetsgrupper planeras startas inom så väl området habilitering som 

inom området försäkringsmedicin. Utifrån det dagsaktuella läget kan dock 

tidplan och upplägg behöva korrigeras.  

Habiliteringen 

Mayvor informerar att revidering av handlingsplanen kommer att göras med 

anledning av att det planerade förbättringsområdet för ”Jämlik vård vuxna med CP” 

inte kommer kunna genomföras som planerat i samverkan med RPO 

rörelseorganens sjukdomar. Man kommer istället att arbeta med frågor kopplat till 

spasticitetsteam i respektive region.  

Arbetet med att ta fram ett informationsmaterial för barn, ungdomar och vuxna med 

intellektuella funktionsnedsättningar gemensamt i SÖSR är nu klart och kommer att 

finnas tillgängligt på 1177 för respektive region. Materialet har översatts till fyra 

olika språk samt kompletterats med illustrationer. Nästa steg blir att ta fram 

informationsmaterial till personal och föräldrar. 

 

Försäkringsmedicin 

Modell för strukturerat arbetssätt för sjukskrivning de första 90 dagarna testas nu på 

tre Vårdcentraler i varje region, i SÖSR. Metodstöd har arbetats fram och 

uppföljning av arbetet kommer att göras.  Arbetet har kommit igång i samtliga 

regioner och fungerar bra. 

 
Rehabilitering 

Stort fokus på covid-19 under 2020. Möten i arbetsgruppen för erfarenhetsutbyte 

samt för att forma nätverk har varit värdefulla och nödvändiga för att skapa 

förbättrade förutsättningar för en jämlik rehabilitering av god kvalitet. 

Den planerade nätverksträffen 2020 i SÖSR har flyttas fram med anledning av 

pandemin. Förutsättningar för en träff under 2021 kommer att undersökas.  

Under 2021 planeras att återuppta kartläggning av pågående FoU-arbeten inom 

rehabilitering i SÖSR. 

Nytt insatsområde är satsningen inom SÖSR avseende utbildning för 

verksamhetsutveckling inom rehabiliteringsområdet. Utbildningen kommer omfatta 

både region och kommun och kommer ske som ett samarbete med Qulturum, 

Region Jönköpings län.   

RAG Smärta har möte inplanerat i januari. Erfarenhetsutbyte kommer då att ske 

inom området i SÖSR samt information om pågående arbete nationellt som 

exempelvis vårdförlopp för långvarig smärta. 

Fortsatt dialog inom området rehabiliteringsmedicin med RAG Trauma avseende 

förstudie gällande traumarehabilitering under våren. 

I övrigt fortsatt arbete enligt handlingsplan 2021. 
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4. Handlingsplan 2021 
Genomgång av Handlingsplan 2021 och diskussion gällande behov av uppdatering 

och korrigering. Dialog gällande förtydligande och uppdatering av bilden som 

belyser strukturen för samordning och kommunikation i RPO rehabilitering, 

habilitering och försäkringsmedicin.  RPO istället för RMPO samt förtydligande 

gällande arbetsgruppen rehabilitering. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp, består 

av undergrupperna rehabilitering, rehabiliteringsmedicin och smärta, inkluderat 

FoU. Pernilla och Malin tar fram ett förslag på organisationsbild samt presentation 

av undergruppernas förbättringsområden i tabellform. 

Styrgruppen lyfter även vikten av att ta med programområdets pågående och 

planerat arbete vid covid-19 för 2021. 

Respektive arbetsgrupp ser över Handlingsplanen 2021 och skickar aktuella 

kompletteringar och korrigeringar till Siv för sammanställning, senast sista veckan i 

januari 2021. 

 

5. Övriga frågor 

- Avgift till kvalitetsregistret NRS 

Förfrågan hur avgift till kvalitetsregistret NRS handläggs inom respektive 

region när statsbidragen upphör.  I Region Östergötland ligger ansvaret för NRS 

i primärvården på respektive klinik. Viss osäkerhet föreligger om hur det ser ut 

inom övriga verksamheter i SÖSR. Ann-Britt undersöker detta vidare. 

 

- Status för vårdförloppsarbetet nationellt för 2021 

Var god se bifogad PPT; 

Sex vårdförlopp är beslutade och klara för införande (Reumatoid artrit, 

Höftledsartros – primärvård, Stroke och TIA del 1, KOL, Kritisk benischemi, 

Schizofreni – förstagånginsjuknade). 

Beslut planeras tas för ytterligare 7 vårdförlopp under Q1 2021 (Sepsis, 

Kognitiv svikt vid demenssjukdom, Osteoporos- sekundärprevention efter 

fraktur, Hjärtsvikt, Rehabilitering (generisk modell), Reumatoid artrit, del 2, 

Stroke, del 2, Varicer och venösa bensår). 

Ytterligare 18 vårdförlopp är under etablering, där arbetet löper på/påbörjas 

under 2021. 

 

- Ny processledare RPO 

Siv kommer att lämna uppdraget som processtöd i RPO för att fokusera på 

nationella arbetet inom NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. 

Rekrytering av processtöd handläggs i SÖSR stab. Vi avvaktar vidare 

information. 
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6. Planering av möten i RPO 2021 

 
- Möte för alla i RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin: 

2021-03-24 kl. 10:00-11:30.  

- Möte i styrgruppen: 2021-03-02 kl. 10:00-11:30. 

- Möte i styrgruppen: 2021-05-10 kl. 14.30–16.00 

Mötesformen planeras utifrån dagsaktuellt läge vara digital för våren 2021. 

Siv skickar ut ”Save the date” till ovanstående möten. Kallelse och länk skickas ut veckan innan 

respektive möte. 

 

 

Vid anteckningarna 

Siv Folkhammar Andersson 

Processtöd RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

 

Justering av mötesanteckningar 

Susanne Almers 

Ordförande RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 


