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Plats Teams    

Närvarande  Marie Bergsten, Region Gävleborg, RAG Rehabilitering 
Charlotte Demelew Westerberg, Region Sörmland, RAG Försäkringsmedicin 
Caisa Hedlund, Region Värmland, RAG Försäkringsmedicin 
Carolina Blomberg, Region Örebro län, RAG Försäkringsmedicin 
Andrea Klang, Region Uppsala län, RAG Rehabiliteringsmedicin 
Annika Öst Nilsson, Region Gävleborg, NPO Rehabilitering Habilitering 
Försäkringsmedicin 

Frånvarande   Marie-Louise Liljergren, Region Dalarna, RAG Rehabilitering 
Annica Winroth, Region Västmanland, RAG Habilitering, Syn, Hörsel, 
Skriv/teckenspråkstolk  

 

                

1 
Inledning  
Annika Öst Nilsson hälsade alla välkomna till höstens första möte i RPO.  

 

2  
Nya deltagare i RPO 
Charlotte Demelew Westerberg är ny representant från Region Sörmland 
efter Birgitta Törnblom. Charlotte är enhetschef för enheten för 
Försäkringsmedicin och ledamot av RAG försäkringsmedicin. 

Andrea Klang, snart klar rehabiliteringsmedicinare är nyligen utsedd att 
vara representant från Region Uppsala län och rehabiliteringsmedicin.  

Dialog förs om representationen i RPO och koppling till den lokala nivån. 
Charlotte meddelar att hon ska ta frågan med tillbaka om någon från 
habiliteringsområdet ska representera Sörmland. 

Sjukvårdregionala nivån utgör en länk mellan den lokala och nationella 
nivån. 

 

3  
Rapport från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
Annika berättar om nya ledamöter i NPO. Mandatperioder inom NPO för 
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ledamöter är 3 år med två mandatperioder som längst (3+3år). Nomineringar 
till posterna sker. 

Minnesanteckningar från 2022-05-03, 2022-05-17, 2022-06-01 samt 2022-
06-14 och verksamhetsplaner är utskickade inför mötet. 

-Implementering av generisk modell. 
NPO har arrangerat nätverksträffar och har en referensgrupp som stöd för 
implementering. I referensgruppen ingår 7 regioner och gruppen har haft 3 
träffar under våren. Annika berättar att det finnas en kort sammanfattning av 
den generiska modellen publicerad på kunskapsstyrningvard.se 

- Nätverksträff inom habilitering genomfördes under våren. Syftet var att 
fånga upp idéer och berätta om de planer som finns inom området. 
 

-Vårdförlopp traumatisk hjärnskada  
Det omfattande arbetet med vårdförloppet börjar nu bli klart och ska ut på 
öppen remiss i höst. Det är på förslag att göra fyra vårdriktlinjer utifrån 
vårdförloppet traumatisk hjärnskada för; lätt- /vuxen äldre, medelsvår 
vuxen/äldre, lätt barn samt medelsvårt barn.  

-Habilitering 
Den nationella arbetsgrupp (NAG) som arbetar med gränssnitt och övergång 
från barn till vuxen har startat upp sitt arbete.  

Riktlinjer ADHD och Autism. Remissrundan senareläggs och kommer i 
oktober. 

-Nationell arbetsgrupp om trauma.  
Arbetet sker i samverkan mellan flera programområden. 

-Försäkringsmedicin 
I den Nationella samverkansgruppen representeras NPO av Fredrik 
Johansson som är adjungerad till programområdet. RAG försäkringsmedicin 
har lämnat synpunkter på det nationella samverkansdokumentet. 

Mötet diskuterar och önskemål förs fram om ökad kommunikation i vad 
som framförs i nationella arbetsgrupper så att det blir tydligt vilken linje 
NPO driver. Kan arbetet ske mer interaktivt? Tydliga protokoll. 

-Info på 1177 om rehabilitering och återhämtning. 
NPO ordförande kommer att ta kontakt med andra NPO och sen tydliggöra 
behoven. Dialog sker med patientföreningar. 

- Nästa nätverksträff som NPO arrangerar är 21 oktober 13-14.30. Temat 
inte klart ännu. 
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4 
Aktuellt från respektive RAG  
RAG Försäkringsmedicin: synpunkter är inskickade på nationella 
samverkansdokumentet. Annika tar dessa vidare till NPO. 

RAG Rehabilitering: Finns det någon samverkansyta där 
minnesanteckningar kan publiceras? Annika ska kolla upp detta. 

RAG Habilitering: Representant saknas på dagens möte. 

RAG Rehabiliteringsmedicin: Inget rapporterades. 

5 
Övriga frågor  

- Marie Bergsten lyfter frågan om publicerade riktlinjer stroke och om hur 
regionerna tagit sig an rehabiliteringsplaner.  

- Carolina Blomberg lyfter reflektion på Minnesanteckning från NPO 2022-
02-15 punkt 4. Synpunkten gäller tillsättning av arbetsgrupper för 
försäkringsmedicinska frågor och att det är otydligt hur dessa expertgrupper 
tillsätts. Hur har t ex arbetsgruppen för den nationella samverkansgruppen 
för försäkringsmedicin tillsatts. Carolina framför att det är viktigt med 
transparens och tydlighet kring hur nomineringar utförs. Annika tar med sig 
denna synpunkt. 

6                                                                                                                   
Möten för hösten 

• 220926 kl. 14-15.30 
• 221031 kl. 14-15.30 
• 221212 kl. 14-15.30  

 


