2021-03-02

Mötesanteckningar styrgrupp RPO rehabilitering,
habilitering och försäkringsmedicin

Datum

2021-03-02, kl. 10.00–11.30

Plats

Zoom

Närvarande

Susanne Almers, Stefan Bragsjö, Mayvor Källgren, AnnBritt Ekvall, Pernilla Järnvall Hint, Lena Törnfeldt, Linda
Andlöw

Adjungerad

Siv Folkhammar Andersson

1. Inledning och fastställande av dagordning

Ordförande Susanne Almers hälsade välkommen till mötet.
Dagordningen kompletterades med punkt angående att lämna förslag om
sätt vi arbetar på i RPO som skapar nytta för kunskapssystemet.
I övrigt godkändes dagordningen.

2. Föregående mötesanteckning

Genomgång av mötesanteckningar från föregående möte i styrgruppen
2021-01-12 Mötesanteckningarna lades därefter till handlingarna.

3. Nationellt uppdrag för vård av långvarig covid-19

Siv Folkhammar Andersson och Stefan Bragsjö berättar om uppdraget som
socialstyrelsen, SKR och kunskapsstyrningen fått av regeringen om att
arbeta fram en rutin kring långvarig covid-19 sjukdom. Socialstyrelsen har
tagit ansvaret för arbetet som bl.a innefattar en ”tankesmedja” där 2
personer från varje Region ska företräda alla. De personerna får också en
viktig uppgift att återkoppla till verksamheterna så arbetet blir
värdeskapande i varje Region.

1

Vårt RPO kommer att behöva bygga rutiner och organisera oss för att ta
emot material på snabbremiss samt klara att lämna snabba remissvar. I
detta arbete kommer kommunen och primärvården vara en viktig del.
Digitala möten planeras för dialog/lärande, förberedande material kommer
att skickas ut.
Det finns nu uppdrag i varje Region för att starta upp arbetsgrupper för att
säkra processen kring långvarig covid-19.
Ex. vilket rehab stöd för att återgå till arbetet, Försäkringsmedicin- hur ska
sjukskrivningar bedömas m.m
Siv påminner om frukostseminarium angående post Covid 210324.
Och kommer återkoppla så snart det kommer mer information nationellt.

4. Årsrapport 2020

Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin kommer in med sina
rapporter, enl. tidigare utskickad mall, senast 210310 till Linda och Susanne
för samanställning och deadline 210316.

5. 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. Rehabilitering är ett
samlingsbegrepp, består av undergrupperna rehabilitering,
rehabiliteringsmedicin och smärta, inkluderat FoU. Dessa undergrupper kan
för utomstående vara svåra att förstå och det kan iså fall vara fler
undergrupper som ska vara med i bilden, vi bestämmer att undergrupperna
tas bort från organisationsbilden. Linda justerar bilden.

6. Nästa storgruppsmöte

Nästa storgrupps möte är 210324, förslag på program diskuteras.
Förslagen är vad man arbetar med i NPO, det nationella uppdraget
angående långtids Covid, Första linjens digitala vård- hur kommer vi längre?
Lyfta fram handlingsplanen 2021.
Då tiden är begränsad får vi prioritera vad som ska vara med. Susanne och
Linda gör ett förslag utifrån diskussionen, viktigt att alla känner att ämnena
berör dem.

7. Struktur/Planering av möten 2021

Vi tar med frågan till storgrupps mötet 210324

8. Övrigt
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Lärandeträffen efterlyses exempel på hur ni arbetar i RPO och vilket
resultat ni ser:
- Skapad nytta, hur arbetet bidrar till liv och jämlik hälsa
- Vilka lärdomar ni har dragit av arbetet
- Hur ni samverkar med regionala och lokala strukturer/andra regionala
aktörer i arbetet och vad ni lärt er av det
- Ev. patientmedverkan i era arbeten
Exempel ska skickas in senast 210303

9. Nästa styrgruppsmöte
- Möte i styrgruppen: 2021-05-10 kl. 14.30–16.00
Mötesformen planeras utifrån dagsaktuellt läge vara digital för våren 2021.

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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