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Mötesanteckningar styrgrupp RPO rehabilitering, 

habilitering och försäkringsmedicin 

Datum 2022-11-16 
Plats Skype  
Närvarande Ann-Britt Ekvall, Mayvor Källgren, Pernilla Järnvall Hint, 

Susanne Almers, Stefan Bragsjö, Ulrika Bokén 
Förhinder Lena Törnfeldt 
 

 

1.Inledning och fastställande av dagordning  

Ordförande Susanne Almers hälsar välkommen till mötet. 
 

2. Val av ny ordförande 

Pernilla Järnvall Hint väljs till ny ordförande från och med 1/1-23 

  

3. Aktuellt NPO 

NPO kommer ha fyra nätverksträffar per år. Viktigt att någon från oss deltar. 

Första nätverksträffen är 18/11. Nätverksträffarna för nästa år är; 21/2, 30/5, 

3/10, 28/11, klockan 13-14.30. 

 

Stefan berättar kort om läget gällande de nationella insatsområdena. Trauma är 

i sin linda och övergång tilll vuxensjukvård för barn och ungdomar inom 

habilitering har en arbetsgrupp. Mayvor berättar att en av hennes enhetschefer 

är med i gruppen som upplever att den är för stor och saknar struktur för att 

kunna vara effektiv. 

 

Stefan kliver av ordförandeskapet formellt vid årsskiftet, men är kvar dubbelt 

fram till sommaren. Ny ordförande är Catharina Nygren Deboussard. 

 

4. Handlingsplan och årsrapport 

Inför 2023 har en ny modell för kontinuerlig uppföljning av RPOs arbete tagits 

fram, där handlingsplanerna ska användas som levande dokument och som på 

sikt kommer ersätta årsrapporterna i fråga om uppföljning av arbetet. 

Handlingsplanen består endast av en PPT-översikt och ersätter den tidigare 

word-mallen. Översikten ska beskriva RPOs prioriterade områden och aktiviteter 

utifrån nationella insatsområden, sjukvårdsregionens patientlöften och visionen 

för kunskapsstyrning samt uppföljning och status för aktiviteterna. 
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Susanne, Pernilla och Ulrika har börjat kolla på mallen och skrivit in de 

nationella insatsområdena. Ann-Britt fyller på under mötet med 

försäkringsmedicins sida och Ulrika mailar mallen till Mayvor som fyller på.  

 

5. Aktuella remisser 

De vårdförlopp som kommit ut på remiss är: 

• Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL 

• Ländryggsbesvär - utredning och behandling  

• Traumatisk hjärnskada, TBI   
Ulrika skickar ut remissvars- och konsekvensbeskrivningsmallar till styrgruppen 

som vidarebefordrar till berörda. Remissvaren skickas till Ulrika senast fredag 13 

januari som sammanställer. 

 

6. Mötesplanering 2023 

Planerar för två digitala styrgruppsmöten per termin. En fysisk lunch till lunch för 

alla arbetsgrupper. 

Tisdag 14/2 kl 15-16 

Måndag 22/5 kl 14-15 

Måndag 28/8 kl 14-15 

Måndag 13/11 kl 13-14 

 

Lunch-lunch: torsdag-fredag 14-15/9 

 

 

7. Övriga frågor 

Stefan tycker att det är viktigt att lyfta de försäkringsmedicinska frågorna till 

kunskapsrådet. Diskussion kring om det är rätt forum. Viktigt att lyfta både 

organisation samt ledning och styrning. Det behöver säkerställas att vi kan 

fortsätta att jobba. 

 

Samverkansrummen på sydöstras hemsida är omdöpta till Sydöstra 

sjukvårdsregionen RAG X. Det vill säga att varje ben i RPO:t har ett 

samverkanrum och sedan finns det är gemensamt samverkansrum som alla 

arbetsgrupper ska ha tillgång till. Ulrika ser till att alla personer från 

arbetsgrupperna får behörighet till det gemensamma rummet.  

Bestämmer att mötesanteckningar från arbetsgrupperna ska läggas i 

samarbetsrummet, medan mötesanteckningar från styrgruppen ska ligga på 

sydöstras hemsida. 

 

Den nationella samverkansgruppen (NSG) strukturerad vårdinformation 

samordnar regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och 

över system- och vårdgivargränser. Boendeformer är exempel på ”basdata” där 

det finns behov av en enhetlig terminologi.  
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Resultatet av arbetet behöver nu förankras inom berörda verksamhetsområden 

innan det kan börja användas i regionerna. Se bifogat dokument Utveckling av 

kodverk för boendeformer.  

NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har fått förfrågan från 

NSG strukturerad vårdinformation gällande ett utkast på termer och definitioner 

för boendeformer. Ulrika samlar in och sammanställa synpunkter från Kalmar 

län samt på RPO-nivå. Kommunala ledamöter i NPO finns från Jönköping och 

Norrköping som samlar in synpunkter därifrån.  

Ulrika önskar synpunkter senast fredag 9 december. 

 

Vid anteckningarna 

Ulrika Bokén 

 


