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Mötesanteckningar RPO Rehab 

Datum 2022-06-03 
Plats Video  
Närvarande Susanne Almers, Malin Hegen, Pernilla Järnvall Hint, Lena 

Törnfeldt, Ulrika Bokén 
Frånvarande Magnus Hellström, Stefan Bragsjö 

 
 

Presentation av slutrapport RAG Hjärta  

av Tomislav Azdajic, Charlotta Lans, Elin Lundberg, Madde Wiklander, Jan-Erik 

Karlsson, Joakim Ekberg 

 

Diskuterar information på 1177.se. Kommer fram till att strukturen måste 

utmanas nationellt genom att beskriva behov. 1177.se ska inte bara vara 

sjukvårdsrådgivning utan även innefatta hälso- och sjukvårdsförebyggande 

information. Samtidigt kan man trycka på, och säkert få draghjälp i kommande 

1177 direkt, som är beroende av bra informationsstruktur på 1177.se 

 

Framåt: 

- Gruppen ska konkretisera varje bubbla. Spåna på pilotprojektet digital 

hjärtskola för personal. 

- Susanne, Stefan och Jan-Erik pratar ihop sig om vad som ska lyftas 

nationellt och vad vi kan/ska göra sjukvårdsregionalt gällande ex NAGar och 

information 1177.se. PRO rehab återkopplar sedan till Tom.  

 

Presentation av nuläge av RAG Artros 

Av Anders Sandström, Julia Edman, Marcus Karlsson, Kristin Gustafsson 

Man har gjort kartläggningen. Alla riktlinjer och vårdförlopp riktar sig mot den lilla 

massan av patienter. Medan grundbehandling och det som gäller alla inte är lika 

bra utformat. 1177.se är uppbyggt väldigt ologiskt och svårorienterat. 

Man har fastnat i nästa steg i väntan på dialoger som har startats och man 

precis fått svar ifrån. Joen Sjölander, Region Kalmar, svarar att informationen på 

1177.se mer handlar om kommunikation än digitalisering. Man står inför samma 

problem som RAG Hjärta, därför viktigt att RPO hjälper till att trycka på. Nästa 

steg blir som ovan att Susanne och Stefan pratar ihop sig om hur man ska gå 
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vidare. Parallellt kommer RAG Artros att ta kontakt med lokala webbredaktörer 

för att få dem på samma bana och även koppla in RAG Hjärta. 

När man väl vet hur informationen ska struktureras är det ingen kontroversiell 

information. 

 

Remiss obesitas 

Susanne har varit på möte med andra berörda RPO gällande remissversion 

obesitas. Susanne kommer skicka en enkät till oss som ska vara besvarad 

senast 13/6. Vår uppgift blir att sprida den till berörda i vår region. Det kommer 

vara ett seminarie i Nässjö 23/9 för politiker, tjänstemän och sakkunniga där 

konsekvenser och gap kommer diskuteras, underlaget baseras på enkätsvaren. 

Susanne kan tänka sig att gå, men om det finns någon i våra regioner som är 

väldigt sakkunnig i frågan är det bra om hen också är med. 

 

Hösten 

Vi kommer ha möten fredagar udda veckor mellan klockan 11-12 från och med 
vecka 35 (2/9). Mötesinbjudningar kommer. 
 

 

 

Vid anteckningarna 

Ulrika Bokén 


