
  Minnesanteckningar 

RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
 
Datum: Måndag den 21 mars 2022 kl. 14.00-15.30 
 
Plats: Teams  
 
Närvarande: 
Marie Bergsten, Region Gävleborg, RAG Rehabilitering 
Marie-Louise Liljergren, Region Dalarna, RAG Rehabilitering 
Caisa Hedlund, Region Värmland, RAG Försäkringsmedicin 
Carolina Blomberg, Region Örebro län, RAG Försäkringsmedicin 
Birgitta Törnblom, Region Sörmland, RAG Habilitering, Syn, Hörsel, Skriv/teckenspråkstolk 
Annica Winroth, Region Västmanland, RAG Habilitering, Syn, Hörsel, 
Skriv/teckenspråkstolk 
Annika Öst Nilsson, Region Gävleborg, NPO Rehabilitering Habilitering Försäkringsmedicin 
 

 
1. Inledning  

Vi hälsar Carolina Blomberg välkommen, ny representant i RPO från Region 
Örebro. Carolina är försäkringsmedicinskt ansvarig läkare och efterträder Ola 
Lennbom inom RPO och representerar RAG Försäkringsmedicin. Carolina 
presenterar sig själv och övriga medlemmar inom RPO presenterar kort sig själva.  
 
Det planerade RPO-mötet 220207 blev inställt då det på samma tid var 
webbinarium som representanter från RPO ville delta i. Detta webbinariun 
handlade om Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkrings-
medicinskt arbete och anordnades av NPO.  
 

 
2. Rapport från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicins 

sammanträden 2022-01-13, 2022-01-14, 2022-01-25, 2022-02-15, 2022-03-08 
samt diskussion om frågor som kommer upp.  
-Verksamhetsplanen för RPO 2022 OK. 
-Nätverksträffar och dialog kring den generiska modellen för rehabilitering har 
genomförts. Referensgrupp för erfarenhetsutbyte gällande modellen har initierats 
och ett första möte planeras med deltagare från bl a Region Värmland och Region 
Gävleborg. 
-Uppstart av nationell grupp för översyn av övergången från barn- till 
vuxenhabiliteringen är försenad.  
-Vårdförlopp TBI ska ut på internremiss snart. Allmän remissrunda planeras till 
september 2022. 
-Nätverksträff habilitering 29/4 planerad. Målgrupp är ledamöter i RPO 
rehabilitering habilitering försäkringsmedicin samt personer med uppdrag i 
regionernas lokala kunskapsstyrningsstrukturer. Inbjudan skickas ut inom kort.  
-Utformning av nationell arbetsgrupp gällande försäkringsmedicinskt stöd ej 
riktigt klar ännu, men förslag är skickat till Socialstyrelsen. 
-NPO:s kontakt med Socialstyrelsen heter Malin Åman. Hon har deltagit på NPO 
möte. Malin har berättat att de har ett pågående projekt gällande rehabilitering i 
hemmet. 
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-Remiss ute gällande Riktlinjer för körkortsinnehav efter stroke och TIA.  
-Minnesanteckningar från möte NPO 8 mars skickas snart ut. 
 
 

3. Aktuellt från respektive RAG  
-RAG Försäkringsmedicin: har ej haft något möte sen sist.  
-RAG Rehabilitering: Har haft utbyte med SÖ sjukvårdsregionen kring 
organisation av NPO, RPO, LPO mm över regiongränserna. Marie skickar ut ppt 
kring detta efter dagens möte.  
-RAG Habilitering: Verksamhetsplan/berättelse. Digital introduktionsutbildning 
till nya medarbetare i samverkan alla län i mellansvenska sjukvårdsregionen är 
implementerad och ska utvecklas ytterligare. 

 
4. Representanter i RPO, Uppsala län samt kommunal representant. Vad är på 

gång och hur tänker vi?  
-Uppsala har tagit beslut att LPO Rehabilitering ska starta upp. Detta ska ge input i 
vem från Uppsala som ska representera i RPO. Ännu inget klart.  
-Vi saknar kommunal representant i RPO men ska jobba för att få det. Annika har 
initierat detta arbete.  
 

5. Kommunikationsvägar inom Kunskapsstyrningen, hur fungerar det? Når vi 
ut med informationen till ”de som ska ha den”?  
- Det fungerar bättre än tidigare, har blivit mer uppstyrt. Det har dock varit, och är, 
oklarheter i kommunikationsvägarna inom varje region. Detta beror mycket på 
organisation och uppbyggnaden av LPO:er. 

 
6. Vårdförlopp hjärtsvikt - Sjukvårdsregional samverkan RPO 

Primärvårdsrådet, RPO Hjärta/kärl, NPO rehabilitering habilitering 
försäkringsmedicin, RAG rehabilitering och NPO hjärt- och kärlsjukdomar. 
-Hjärtsvikt: Pilot där flera programområden samverkar. Mer kompetens behövs 
vad gäller fysioterapi och arbetsterapi. Pengar för att sätta ihop en utbildning finns. 
Inga beslut ännu. Arbetet fortgår.  

 
7. Kompletterande alternativ kommunikation (AKK). Fråga lyft till NPO och 

RPO från Region Gävleborg.  
Fråga om ett eget vårdförlopp, nej AKK bör ingår för personer som behöver stöd i 
kommunikation oavsett vårdförlopp. 

 
8. LPO/LAG – Erfarenheter/tankar utifrån utskickade frågor (9/3)  

-Vi kommer överens om att vid nästa möte berättar och redovisar varje deltagare  
ca 5 min hur arbetet är uppbyggt i respektive region, utifrån frågorna som 
skickades ut till dagens möte. 
 

9. Övriga frågor 
- Kontaktsjuksköterskans roll i rehabiliteringsplanering vid cancersjukdomar. 
Diskussion kring detta. 
-Kompetens för effektmått. Carolina undrar och får tips om sakkunnig i Värmland.  
 
 
Nästa möte 2022-04-25 kl. 14.00-15.30  

 
Annika Winroth och Birgitta Törnblom, sekreterare för dagens möte 
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