
Minnesanteckningar internat RPO Rehab 3-4/3 

- Formering + arbetssätt RPO Rehabilitering, inkl. slutföra besluts- och aktivitetslogg (se 
utkast) 
- NPO – RPO – LPO, hur tänker vi i systemet? Se ”brainstorm-bild” nedan. 
- RAG; hur formerar och strukturerar vi? Ta del av formerna inom NPO – NAG. 
- Hur får vi till mer ”muskler” i systemet? Ej ”muskla upp” i RPO,  tyngd på RAG/operativa 
grupper. Malin Hegen (rehab.med) + admin/VU-stöd kompletterar RPO.  
- Kommunikationsformer inkl. webbsida Se ”beslut” nedan 
- Rehab.med repr i RPO?  Malin Hegen tillfrågad och tackat JA. 
 
Tänkt organisationsbild: 
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Nationellt SÖSR Region 
     S    T    O  
 
 Utskott RPO: Forskning, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling (KVU), kommunal rehab. 
 ”Missing person” idag: Admin? Kommunikatör? Kommunerna? PV Jönköping 

 
 Beslut:  

- Fortsatt ha en styrgrupp RPO med tre delar (ReHaFm).  
- Behov av tydligare fokus på helhetsfrågor RPO – tas upp på RPO-dagar i höst, inkl. 
identifiering av gemensamma frågeområden.  
- Komplettera RPO rehab`s styrgrupp med rehab.med.repr samt admin/VU. 
- Uppdrag till kommande admin/VU (administration, sammanhållande, drivande):  
1.) Ta ansvar för uppdaterad, smakfull hemsida med röd tråd till hemsida NPO 
Uppdragsbeskrivningar RAG 
2.) Ta ansvar för besluts-/aktivitetslogg enligt framtaget utkast. Tillse att den uppdateras 
kontinuerligt samt återfinns på hemsida. 
3.) Fundera kring någon form av nyhetsbrev till rehab.chefer SÖSR från RPO alt. 
chefsutskick när spännande nyheter finns att läsa på hemsidan. 
4.) Ansvara för kommande chefsdag (se nedan) 
- Framtida RAG – i huvudsak tidsbegränsade uppdrag med uppdragsformering i likhet 
med NAG/NPO (Siv försörjer med underlag, Lena skickar mailförfrågan). Tydligt uppdrag 
för resp. RAG som sparas på RPO hemsida. 
Permanenta RAG i form av rehab.med + ev. smärta. 
- Utskott enligt ovan arbetas vidare med på RPO-dagar höst. 
- Bjuda in kommunernas NPO-repr. till RPO-dagar höst -22 för dialog kring hur vi kan 
utveckla någon form av samverkan (utskott?) inom sjukvårdsregionen. 
 
 

- Ta fram konkret aktivitetsplan utifrån verksamhetsplan 2022 
Vi går igenom verksamhetsplanens olika aktivitetsområden och säkerställer att vi har plan för 
dessa för året.  
Att ta tag i: Lena + Pernilla ansvarar för att ta med fråga kring att ev. initiera digitalt 

Micro 

Meso 

Makro 



erfarenhetsutbyte SÖSR kring postcovidrehab. 
 

- Planera chefsdag prel. hösten -22 (sept/okt).  
- Prel. programpunkter: G Henriks, spridning från deltagare i utv.program, 
forskningsinspiration, info. om aktivitetsplan relaterad till verksamhetsplan (ffa RAG-arbeten) 
- Ev. uppdrag till ny VU-repr RPO att ta huvudansvar för chefsdag. 
- Prel. datum 27 sept. Nässjö, hotell Högland (ej bokat). 
 

- Traumarehab 
En genomlysning/kartläggning av traumapatienters rehab.behov och försörjning har gjorts 
inom SÖSR under 2019. Förstudierapport är i slutfas och kommer att lämnas till 
regionsjukvårdsledning inom kort. Troligt fortsatt arbete kommer att ske på nationell 
nivå/NPO. 
 

- SoB IBS-skola (se mail) 
Diskussion kring syfte med förankring gentemot specifikt RPO. 
Vi beslutar att förankring mot RPO ReHaFm OK med Magnus Hellström som kontaktperson. 
Susanne återkopplar under pågående möte till förfrågansmail.  
 

- Nat patientenkät rehab. 
Alla tre regioner deltar i NPE vanligtvis. 
Diskuterar syfte/värde av att tillsammans reflektera kring utfall av enkäten. Skulle den t.ex. 
kunna användas som uppföljning kopplat till patientlöftena i SÖSR? Tas upp för diskussion på 
RPO-möte 6 maj. 
Är också överens om att till NPO avisera förslag på att (Stefan ansvarar); 
- utveckla rehab.indikatorer i SV-enkät 
- se över värde av att komplettera KVÅ-registrering av rehab.plan med uppföljning av några 
indikatorer i NPE med bäring på rehab.plan/patientkontrakt 
- understödja/uppmuntra till deltagande i NPE i hela landet 
 

- 3/3 kl. 13.00: Digitalt möte + diskussion RAG Hjärta 
Digitalt möte med Tomislav (sammankallande RAG Hjärta) 
Tom ger en kort sammanfattning av arbetet i RAG hittills. Diskussion kring fortsatt arbete. 
Beslutar att RAG konkretiserar framtagna förslag i en handlingsplan som levereras till 
styrgruppen som då får ta ansvar för det fortsatta omsättningsarbetet till praktik. 
Diskuterar också möjligheten att kunna nyttja RAG som ”ambassadörer”/informatörer av de 
slutsatser och reflektioner som arbetet gett till t.ex. vårdförloppsgrupper inom resp region, 
RPO Hjärta m.fl. Styrgruppen tar ansvar för att så sker. 
 

- 4/3 kl. 11-12: Digitalt möte RAG artros, Rapport + diskussion  
- presentation av arbetsgruppens kartläggning och förslag på fortsatt arbete 
- dialog kring status utifrån tidigare framskrivet uppdrag  
- formalisera tydlig RAG + komma överens om/dokumentera tydlig uppdragsbeskrivning för 
fortsatt uppdrag, inkl. tidplan och rapporteringsarena 
Beslut efter mötet:  
- Vi ställer oss bakom arbetsgruppens förslag på fortsatta utvecklingsområden enl PP.  
- Tillägg till arbetsgruppens fortsatta arbete = ta fram förslag på förvaltningsstruktur för DAS 
- RPO rehab tar ansvar för att förse arbetsgruppen med operativt stöd i 1177-frågor (förslag 



möte Stefan + Anders Sandström tillsammans med Joen Sjölander för dialog i frågan – Stefan 
ansvarar för att initiera) 
- Vi föreslår arbetsgruppen att skapa en ”subgrupp” med ett par utvecklingsresurser som får i 
uppdrag att arbeta med fortsatt utveckling av innehåll och layout i DAS. 
- Lena + Stefan träffar Anders S på digitalt möte 9/3 för återkoppling av fortsatt 
arbetsuppdrag. 
- Rapport från RAG Artros till RPO rehab den 3/6 (Lena + Pernilla skickar inbjudan) 
 

- ”Framtidens rehab är nära” omg 2 – flyer 
Vi diskuterar utkast på flyer för inbjudan till nästa omgång av utvecklingsprogram SÖSR, 
uppdaterad flyer skickas till Annika O Connor (läggs ut på Samarbetsrum). 
Beslutar att öppna upp för kommunalt deltagande i programmet (riktat erbjudande inom 
resp. region). 
Från regionerna likartat förfarande som föregående år. Fokusområden att beakta = 
cancerrehab, traumarehab, TBI, rörelseorganens sjd, Nära vård-utväxling. 
Sista anmälan till programmet beslutas till 5/4, bokar in avstämning kring 
intresseanmälningar på ord. RPO-möte 8/4. 
 

 


