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Mötesanteckningar storgrupp RPO rehabilitering,
habilitering och försäkringsmedicin

Datum

2021-03-24, kl. 10.00–11.30

Plats

Lync-möte

Närvarande

Susanne Almers, Stefan Bragsjö, Malin Hegen, Pernilla
Järnvall Hint, Ann-Britt Ekvall, Wolfram Antepohl, Jan
Burensjö, Anders Kjellgren Magnus Hellström, Ingrid
Isaksson, Catharina Vik Söderström, Lena Nordström
Hellberg, Annelie Gustafsson, Göran Blomqvist,
Margareta C Lind, Linda Andlöw

Förhinder

Mayvor Källgren, Lena Törnfeldt, Pia Östryd, Gun Prytz,
Kristina Brengesjö

1. Inledning och fastställande av dagordning

Ordförande Susanne Almers hälsar välkommen till mötet. Dagordningen
godkändes. Stefan och Siv blev avtackad som ordförande och
processledare med en digital blomma.

2. Nationellt

Stefan Bragsjö informera om vad som händer nationellt i vårt NPO.
Det upprättas en nationell arbetsgrupp inom habilitering, verksamhetsplan
med innehåll angående arbetet med långvarig Covid-sjukdom. Det ska
också bildas en nationell arbetsgrupp angående vård dokumentation och
informatik.
Stefan och Siv är sammankallande till möte för att stämma av vad som
händer i de olika regionerna angående covid-vård. Olika myndigheter ska
vara med på mötet för att få hjälp med sakkunnighet och sprida kunskap.
Man har skapat ett mötes forum där 21 Regioner är inbjudna för att prata
om hur man hanterar rehabilitering av covid-sjuka, där är också
myndigheter inbjudna.
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Man jobbar också med 1177 och vårdguiden för utveckling av egenvård,
Det finns ett material från England som man tittar på och kommer göra en
variant av. Försäkringsmedicin jobbar med kunskapsstöd, bildar nätverk
för att jobba vidare angående sjukskrivning. Sydöstra sjukvårdsregionen
kommer göra egen information för 1177.
Generiska modellen för rehabilitering är godkänd för och kommer att ingå
i de olika personcentrerade vårdförloppen.

3. Kunskapsråd

Susanne berättar om vad hon lyfte fram på Kunskapsrådet som varit i
veckan. Där presenterades ansatserna i Handlingsplanen för 2021
sorterade utifrån patientlöfterna.

4. Handlingsplan 2021
Susanne visar uppdaterad version av organisationsbild, vilken är
publicerad i handlingsplan 2021. Mötet godkänner den.
Försäkringsmedicin:
Arbetar med strukturerat arbetssätt angående sjukskrivningar, v.g se
bilaga.
Habilitering:
Utveckling har skett av information via 1177, tillgängligheten ökar och
patieterna behöver inte åka in till sjukvården på samma sätt som tidigare
då möjlighet till digitala vårdmöten utökats för målgruppen.
Rehabilitering:
Har tidigare år haft nätverksträffar för chefer i SÖSR vilket inte kan
genomföras i fysisk form 2021, planeras i digitalt form under 2021.Viktigt
med nätverksbyggande med kunskaps och erfarenhetsutbyte. Vilket är
viktigt bl.a. i arbetet med standardiserade vårdförlopp. Erfarenhetsutbyte
kring covid -19 kommer fortsätta att vara ett viktigt inslag i arbetet även
2021.
Rehabiliteringsgruppen planerar att starta upp utvecklingssprogram för
medarbetare för att ytterligare stärka utvecklingen av rehab inom
regionen.
Regional arbetsgrupp, RAG kommer att starta för att förbättra
möjligheterna till sekundärprevention genom fysisk aktivitet och träning.
Samarbetet i RPO fungerar bra och man har en känsla av att man driver
utveckling tillsammans.
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Rehabmedicin:
Post Covid-rehab tar mycket fokus och resurserna.
Man har startat en RAG för Trauma, uppdrag tillsammans med kirurgen.
Hur fungerar rehabilitering efter multitrauma? Man tar ut via trauma
registret ett antalpatienter och parametrar angående huruvida
rehabiliteringsplan upprättas och om den genomförs? Resultatet ska tas
upp i RSL.
Smärta:
En film är inlagd på 1177 och ytterligare en är under arbete angående
KBT. Planerar också för att starta RAG-smärta.
Primärvården i Kalmar har gjort en smärt process hur stödet kan komma
från specialistsjukvården och hur man får delge kunskapsutbyte.

5. Mötesplanering 2021
Arbetsgrupper inom RPO har mötesplaneringar för respektive del. Förslag
på mötes frekvens på storgrupps möten är 1 ggr/termin. Styrgruppen för
RPO återkommer med planering för hösten.

Vid anteckningarna
Linda Andlöw
Processtöd RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Justering av mötesanteckningar
Susanne Almers
Ordförande RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
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