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Mötesanteckningar RPO Rehab 

Datum 2022-04-08 
Plats Video  
Närvarande Susanne Almers, Malin Hegen, Pernilla Järnvall Hint, Lena 

Törnfeldt, Stefan Bragsjö, Magnus Hellström, Ulrika Bokén 
 

 Presentation då Ulrika är ny i gruppen 
 

 Utvecklingsprogrammet Framtidens Rehabilitering är Nära 

Finns 24 platser dvs. 8 platser/region. Varje region bestämmer vilka personer som 

ska gå. Om man inte fyller sina platser meddelar man gruppen som då kan skicka 

någon mer från sin region. 

Beslut: Skicka namn på de personer som ska gå till Annika senast 14/4. 

Pernilla och Lena skickar till Annika och ber att hon skickar ut till de antagna efter 

påsk.  

Programstart 30/5 och första fysiska träff 24/8. Pernilla ber Annika boka fysisk lokal. 

Susanne stämmer av med Karin att hon kan finnas med som stöd. 

  

 Föregående minnesanteckningar 3-4/3 
 
- Chefs- och verksamhetsutvecklardag 27/9 på Hotell Högland, Nässjö (ej 

bokat?). Preliminära programpunkter: G Henriks, spridning från tidigare 

deltagare i utv-program, forskningsinspiration, återkoppling från RAG, koppling 

rapport traumatisk hjärnskada mm. 

Beslut: Susanne frågar Göran om han kan vara med 

 

- Nationell patientenkät kopplat till rehab. Behöver delarna fördjupas för att få 

intresse att kunna jämföras? Perspektivet att fler regioner gör det. Fråga om 

rehabplan. Vad vi gör kontra vad patienten upplever. Jönköping har ett register 

med frågor. 

Beslut: Ulrika skickar förslag till Stefan att ta vidare till NPO 
 

- SoB-program. Alltid lyfta upp till RPO vid intresse av nya eller moment från 

andra regioner. 

Beslut: Ulrika presenterar vid nästa möte en struktur för hur nya/eller från andra 

regioner SoB-program ska hanteras/tas emot och jobbas med inom SÖSR.  
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 Information 1177 
En arbetsgrupp har jobbat med riktlinjer för professionen information på 1177.se 

gällande lipödem. När informationen lämnades till redaktörerna ändrade de så 

pass mycket att professionen inte kände igen texterna längre. Vad ska man göra 

för att det inte ska hända igen? Viktigt att bla RAG hjärta tar med redaktörerna 

tidigt och får veta förutsättningarna innan texten tas fram. Tips: Jönköping har 

en sida på 1177 med information om rehab. 

Beslut: Ulrika tar fram en ”checklista”/struktur/viktigt att tänka på när information 

ska tas fram till 1177 

 

 Logopedi, Språkstörda barn och utredningar - behov 

omvärldsspaning 
Susanne berättar att de har långa köer och tror att man kan förkorta processen 

för denna patientgrupp. De har gjort en enkät med syftet att ta reda på hur det 

ser ut och fungerar på andra ställen. Hur mycket tid som sätts av, antal 

utredningar och hur återkoppling fungerar mm. Men behöver hjälp för att nå ut 

med enkäten. Använda något nätverk, processtöd? 

Beslut: Susanne frågar Siv samt får kontakt i ÖG genom Pernilla/Lena. 

 

 Traumarehab  
Stefan informerar att det finns uttalat gap mellan olika NPOer gällande 

traumapatienter. Det ska sättas samman en styrgrupp och skapas en stående 

NAG som NPO Kirurgi och plastikkirurgi ska hålla i. Styrgruppen ska förtydliga 

uppdraget och sköta nominering. Behövs folk till styrgruppen.  
  

 Omvärldsspaning 
Om vi får ordning kommer patientförbunden lösa det åt oss. Här har 

reumatikerförbundet gjort en egen ”artrosskola” Att leva med artros - 

Reumatikerförbundet 

 

 Nästa möte 6/5 klockan 10.30–14 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Ulrika Bokén 

https://reumatiker.se/courses/att-leva-med-artros/
https://reumatiker.se/courses/att-leva-med-artros/

