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 2021-09-14 

Mötesanteckningar styrgrupp RPO rehabilitering, 
habilitering och försäkringsmedicin 
 

 

Datum 2021-09-14, kl. 14.30-16.00 

Plats Lync-möte 

Närvarande Susanne Almers, Stefan Bragsjö, Pernilla Järnvall Hint, 
Ann-Britt Ekvall, Linda Andlöw, Mayvor Källgren, Lena 
Törnfeldt, Siv Folkhammar Andersson        

Förhinder                    

 
 

1. Inledning och fastställande av dagordning 
Ordförande Susanne Almers hälsar välkommen till mötet. Dagordningen 
godkändes. Genomgång av tidigare mötesanteckning.  

 
2. Nationellt 

Stefan Bragsjö och Siv informera om vad som händer nationellt i vårt 
NPO. Haft NPO-möte som fokuserat på patientnytta och att många 
pusselbitar börjar falla på plats. Att samspelet mellan regionalnivå och 
nationellnivå börja fokusera på patientnytta och fungerar på bra sätt. 
”Bättre kvalité vid varje patientmöte. Identifiera och minska variationen, 
bygga nätverk.” 

 
3. Aktuellt  

Habilitering: Kommande möte 5 Okt. Har hittat digitalt forum för 
enhetschefer, ska ha egna möten för nätverk och utvecklingsarbeten. 
Arbetar med 1177 finns mycket resurser/material i storregionerna 
Stockholm, Göteborg och Skåne, ex. finns möjlighet köpa in sig på 
Skånes arbetsmaterial om  autism finns dock ej på 1177. Finns mycket att 
utveckla på 1177 och behöver lyftas på nationell nivå. 
 
Försäkringsmedicin: Strukturerat arbetssätt. Rehabkoordinering har 
testats på tre vårdcentraler i varje Region, och ska nu utvärderas. Med i 
arbetet finns forskare som är anknuten till UIL och hälsohögskolan för att 
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göra en forskningsstudie. Det har också skrivits en text till 1177 och den 
är inskickad för publicering. Startat med handlingsplanen inför nästa år. 
Arbetet flyter på bra i gruppen. 
Rehabilitering: RAG hjärta identifierat utmaningar för patientresan, 
arbetet är i full gång. Öka kunskap för fysiskaktivitet i samband med 
hjärtsjukvård. Invånar/Patientperspektiv, hur hittar vi de invånare vi inte 
möter idag. 
RAG smärta behöver lyftas upp och kanske se över förutsättningarna, 
bjuds in till nästa styrgruppsmöte. 
”Framtidens Rehab är nära” utvecklingsprogram pågår. 
Digitalchefsdag är planerad inför senhösten. 
Möte i oktober för att diskutera forskning. 
Fått uppdrag att göra Regionala riktlinjer för Lipödem. 
Arbete med Nivåstrukturering, samarbete i Syd-östra. 

 

4. Forskning, Life science 26/10 
Påminner om kommande möte. 

5. Kunskapsråd 16/9 
Rapport från respektive RPO, hur det blir konkret nytta och hur vi samarbetar.  
Genomgång av remissprocessen.                                

6. Samarbetsrum 
Linda ordnar med digitala samarbetsrum där vi kan hantera arbetsmaterial. 

7. Remisser 
Aktuella remissdatum och remisser kan man se på  
 Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer | Kunskapsstyrning vård | SKR 

(kunskapsstyrningvard.se) 
8. Kommande möte 

Nästa digitala styrgruppsmöte17/11 16.00-17.00 
Planerar för fysiskt möte, styrgruppsmöte samt arbetsgrupp, lunch till lunch. 
 
 

 

 
 
 

Vid anteckningarna 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
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Linda Andlöw 
Processtöd RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

 
Justering av mötesanteckningar 
Susanne Almers 
Ordförande RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 


