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 2021-11-30 

Utvecklingsdag för chefer och 
verksamhetsutvecklare inom rehabilitering 
Datum 2021-11-30, kl. 13.00-15.00 

Plats Zoom-möte 

Nationell klinisk kunskapsstyrning, NPO - Stefan Bragsjö 

Se information på  Kunskapsstyrning vård (kunskapsstyrningvard.se) 

Tips är att se de filmer om kunskapsstyrning som finns där. 

Tanken är att bygga ett lärandesystem tillsammans med myndigheterna (SKR, socialstyrelsen) 

• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys 
• Stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap 

Sjukvårdsregionen, RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin  – 
Susanne Almers 

Chefsdag_SOR_ht_21
.pptx  

Sydöstra sjukvårdsregionens  hemsida: Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

Rehabilitering – Pernilla Järnvall Hint, Lena Törnfeldt 

Berättar om olika arbetsgrupper som pågår, ex. hjärtsjukvård, artrosskola 

Handlingsplan 2022 är precis framarbetad, kommer att fortsätta i de arbetsgrupper som finns men 
även nya kommer att startas upp. 

Forskning är också en viktig del som kommer att få mer uppmärksamhet. 

Hur följer vi resultat och visa kvalité på rehabilitering. 

PP till rehabchefdag 
SÖSR (3) 211130.pptx 

Digital 
artrosskola.pptx  

https://kunskapsstyrningvard.se/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/
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Positiva erfarenheter samt potential för nätverk och samarbete i SÖSR 

Diskussioner i breakoutrooms 

Grupp 1: 

Under pandemin nätverkade vi mycket. Artrosskolan blev högintressant under pandemin och 
spreds i landet. Att vi sammanställer remisser, PSVF och nationella riktlinjer är bra, personalen blir 
mer delaktig när de får ge sina synpunkter på remisserna och det blir då lättare att implementera. 

Grupp 2: 

Det finns inga områden som vi inte kan nätverka kring. Ex Atros skola, kompetensutveckling, 
forskning m.m. 

Grupp 3: 

Ex. på värdeskapande nätverkande från Linköping är att vi varje vecka har möte med Kalmar, 
Jönköping, Västervikför att diskutera fall samt optimering av slutenvårdsplatser för rehabilitering. 

Potential framåt för nätverk ser vi i gemensam rehab forskning med stor geografisk spridning och 
stora patientunderlag som ger förutsättningar att få externa medel för vår forskning. 

Grupp 4: 

För oss ska nätverket vara: 

• Ett lärande 
• Kunna identifiera GAP- behov och resurser i samverkan. Ex. hjärtrehabilitering och ovanliga 

diagnoser, utredningar ex inom logopedi. 

För oss innebär ett nätverkande- hjälpas åt, att inte slösa med energi och resurser  i var och ens 
Region. Och ett välfungerande nätverk är en förutsättning för en mer gränslösnära vård inom 
rehabilitering. 

Grupp 5: 

I våra diskussioner var de gemensamma nämnarna: Produkt (Resultat av samarbete), en 
samverkan, ett lärande och en resurseffektivisering. RPO ReHaFm är faktiskt ett resultat av 
samarbete och nätverkande i SÖSR. Det hade inte annars varit ett RPO. 

Grupp 6: 

Positiva erfarenheter, artrosskolan är ett fint exempel på hur bra det kan bli när man samverkar 
inom SÖSR. 
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Potential, är oändlig, bara bra saker att samverka inom alla områden, känns onödigt att alla sitter 
och gör samma sak i sina egna Regioner utan att ta del av andras eller dela med sig av sina 
arbeten. 

 

Vid anteckningarna 
Linda Andlöw 
Processtöd RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 


