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 2022-04-19 
 

Mötesanteckningar styrgrupp RPO rehabilitering, 
habilitering och försäkringsmedicin 
Datum 2022-04-19, kl. 15.00-16.00 

Plats Skype 

Närvarande Susanne Almers, Stefan Bragsjö, Mayvor Källgren, Linda Andlöw 

Förhinder Pernilla Järnvall Hint, Ann-Britt Ekvall, Siv Folkhammar, 
 Andersson, Lena Törnfeldt, 

 
1.Inledning och fastställande av dagordning 
 Ordförande Susanne Almers hälsar välkommen till mötet. 
 
2. Aktuellt från NPO 

Genomdragning av de dokument som är medskickade med agendan. 

• Information från NPO 
• Implementering av Generisk modell 
• I utskicket med dagens agenda fanns en enkät ang. implementering av Generiskmodell, oklart om 

den uppfattades då många haft förhinder till dagens möte, Linda skickar ut den igen med 
deadline 29/4 för sammanställning och vidare förmedling till Siv Folkhammar Andersson. 

 
3. Aktuellt från RPO 

• Årsrapport samt översikt av årsrapport/handlingsplan är inskickade. 
• Alla Ordföranden för Regionala programområden har möte med Kunskapsrådet 29/4 där 

årsrapporterna ska redovisas. 
• Möte i Nässjö 3 Maj 
• Alla ordförande och processledare för Regionala programområden är inbjudna för 

erfarenhetsutbyte. 
• Vad är aktuellt i de olika grupperna Re, Ha, Fm. 
 
Habilitering, ska träffas på ett fysiskt möte 12/5 i Eksjö där alla verksamhetschefer, 
vårdenhetschefer, vårdutvecklare för Habiliteringen SÖSR är inbjudna, totalt 21 personer. 
Där ska man delge varandra vad som varit framgångskoncept i de olika Regionerna samt, 
framtidsspana, vad kan vi hjälpas åt med? Vilka uppdrag kan vi arbeta gemensamt med? 
Rehab: Kommer starta ett nytt utvecklingsprogram med uppstart före sommaren. I höst 
kommer det också att arrangeras en dag för alla chefer och verksamhetsutvecklare för 
nätverkande och för att bidra till samverkan. 
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4. Internat i Nässjö 8-9 september 

Gäller hela rehab, försäkring och habiliteringsgruppen, bör gå ut program och bindande         
anmälan före sommaren. Målet är att det ska vara dagar som bidrar till samverkan inom vårt 
RPO och undvika att hamna i stuprörs-tänk. Ordföranden samt processledaren får uppdrag 
att göra ett utkast till övergripande plan men att vi har ett möte tillsammans för att sätta 
detaljerna och agendan för dagarna, viktigt att alla är med för input. Linda skickar ut 
mötesinbjudan för möte i Juni. 

5. Kommande styrgruppsmöten 

6/9      kl.15.00-16.00 
16/11 kl.15.00-16.00 
 

6. Övriga frågor 


