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 Föregående minnesanteckningar 

 
- Nationell patientenkät kopplat till rehab 

220408: 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 

220506: Ulrika har försökt komma i kontakt med SKR, men inte fått återkoppling 

än. Vårt förslag är att RPO sydöstrasjukvårdsregionenen med stöd av NPO 

bjuder in till ett nationellt erfarenhetsutbyte och håller ett webbinarium som 

inleds med kort bakgrundsinformation från SKR om NPE för att sedan gå över 

till att dela goda exempel på hur resultatet har använts för 

verksamhetsutveckling och att avsluta med att diskutera om det saknas 

indikatorer och vilka samt hur täckningsgraden kan ökas. Förslag är att bjuda in 

RPO från de andra sjukvårdsregionerna samt regionernas kontaktpersoner för 

NPE. Beslut: Ulrika uppdaterar om läget på nästa möte. 

 

 
- SoB-program 

220408: 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. 

220506: Ulrika har haft möte med Kalmars representant från Designstudion och 

skrivit ihop en sida kring designprocessen. Beslut: Vid idé/önskemål om nytt 

program/köpa in befintligt ska det alltid lyftas till RPO Rehab först. 

 

- Information 1177 

220408: 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 
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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 

220506: Ulrika har haft möte med Region Kalmar läns huvudredaktör för 1177 

och fått information nedan hur de tänker gällande informationstexter på 1177. 

Diskussion om att det måste lyftas vidare mot kunskapsrådet. Hur tänker man i 

det stora hela. Stefan har haft diskussion med Joen Sjölander (Region Kalmar 

län) och väntar återkoppling. Beslut: Stefan återkopplar när han vet mer. 

 

1. Goda nationella sidor för lika tillgänglighet över hela landet. 

2. Vid behov av regional information, lägga regionalt tillägg på en nationell text. 

3. När det inte finns nationell sida, så kan man undersöka om det finns någon regional artikel 

hos en annan region som kan delas med oss. 

4. Om det inte finns, kan man önska att en artikel skapas inom området till den nationella  

redaktionen. 

5. Under tiden och utifrån behov kan man ta fram en regional artikel som kanske längre fram 

kan användas av nationella redaktionen och delas vidare till andra. Finns det en naturlig 

samverkan med andra regioner kan man ta fram den här artikeln tillsammans och så lägger 

en region upp och delar med övriga.  

6. Alltid kontakta webbredaktör inför att man vill ta fram en egen artikel. Det finns mycket 

riktlinjer för hur en artikel på 1177.se ska se ut. Genom en tidig kontakt, innan något är 

framtaget, kan man undvika att man lägger massa jobb som sedan behöver jobbas om.  

 

 

 

 Internat 8-9/9 

 

 Rapport kunskapsråd 

 

 Nästa möte 3/6 klockan 9-11 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Ulrika Bokén 


