
 

Minnesanteckning 1 (3) 
Regionalt Programområde (RPO) 
Rehabilitering Habilitering 
Försäkringsmedicin 

 

Region Gävleborg   
Handläggare Datum Diarienummer 

Annika Öst Nilsson 2022-09-26  
 

 
 

Datum och tid Torsdag den 26 september 2022 kl. 14-15:30  

Plats Teams    

Närvarande   
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 Bergsten, Region Gävleborg, RAG Rehabilitering  
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 mötet. På grund av förhinder 
deltar idag endast representanter från RAG försäkringsmedicin, 
rehabiliteringsmedicin samt ordförande Annika.   

 

2  
Nya deltagare i RPO 
Marie-Louise Liljergren ska gå i pension framöver och arbetet med att hitta 
en ny representant från Region Dalarna har påbörjats.  

 

3  
Rapport från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
Minnesanteckningar från 2022-09-06 är utskickade inför mötet. 

-Återkoppling på fråga som lyftes från RAG försäkringsmedicin på senaste 
RPO-mötet 2022-08-25.  

RAG:s synpunkter har framförts till NPO. RAG försäkringsmedicin har 
bjudits in till möte med representanter från NPO (ordförande, processledare 
och ledamot Annika Öst Nilsson) samt adjungerad medicinskt sakkunnig i 
försäkringsmedicinskt. RAG försäkringsmedicin planerar att ge förslag på 
tid för möte samt att inför mötet skicka frågor som de skulle vilja ta upp.  
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-Inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning 2023-2027                                                 
SKR:s styrelse har kommit med en rekommendation gällande övergripande 
inriktning och utveckling 2023-2027. En tydlig inriktning är implementering 
och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat. 
Kunskapsstyrningen ska bidra till förändrade arbetssätt för en hållbar 
utveckling av framtidens hälso- och sjukvård där en personcentrerad och 
nära vård och omsorg tillämpas.  

Inom programområdet ser vi att implementering, lokalt införande och 
uppföljning är prioriterat framöver. Vidare är det viktigt att nyttja 
patientkraften och stärka patientperspektivet samt att jobba för att utveckla 
samspelet mellan region, kommun och stat. En viktig del i 
kommunikationen mellan aktörer är att sprida information och 
minnesanteckningar.  

Aktuella insatser för 2022-2023 inom programområdet är: Vårdförlopp TBI, 
stöd för implementering av generisk modell för rehabilitering och delar av 
försäkringsmedicinskt arbete, gränssnitt och samordning vid övergång till 
vuxensjukvård för barnhabiliteringen, försäkringsmedicinskt kunskapsstöd 
och ledningssystem samt traumavård.  

-Programområdets kontaktperson på Socialstyrelsen Malin Åman har 
deltagit på möte med NPO i syfte att ha en dialog och få information om 
Socialstyrelsens arbete framöver kopplat till programområdet. Frågor som 
nu är aktuella är bl a psykisk ohälsa bland personer med funktions-
nedsättning samt stöd och informationsmaterial om våld mot barn med 
funktionsnedsättning. Inom området ”äldre” är flera olika utredningar på 
gång där bl a stärkt medicinsk kompetens i kommuner samt förebyggande 
arbete och rehabiliterande insatser diskuteras. Vid mötet med 
Socialstyrelsen deltog även Anna Netterheim som är projektledare för ”Stöd 
till strukturerad och personcentrerad rehabilitering i hemmet”. Detta arbete 
är en del i Socialstyrelsens regeringsuppdrag att stödja omställningen i 
hälso- och sjukvård till en god och nära vård. Ett annat uppdrag är att 
undersöka förutsättningar gällande nationella riktlinjer för rehabilitering, 
habilitering och hjälpmedel.  

-Ämnet för nätverksträffen 21/10 blir en dialog om vårdförloppet för 
traumatisk hjärnskada som ska gå ut på remiss i oktober.  

 

4                                                                                                                              
Aktuellt från respektive RAG 

RAG Försäkringsmedicin  

-Uppsala universitet har haft en kurs för rehab. koordinatorer, 7.5 poäng. 
Kursen var enligt utvärderingen uppskattad. På kursen var olika 
yrkeskategorier representerade och de hade olika lång erfarenhet av att 
jobba som rehab. koordinator (1-15år).  



 Datum Diarienummer  

SJUKVÅRDSREGION MELLANSVERIGE  2022-09-26  3 (3) 
  

 

 

RAG Rehabilitering: Representant saknas vid dagens möte. 

RAG Habilitering: Representant saknas på dagens möte. 

RAG Rehabiliteringsmedicin: Inget rapporterades. 

 
5                                                                                                                              
Övriga frågor  

-Framkommer önskemål om att diskutera och utbyta erfarenheter kring det 
nya journalsystemet Cosmic som håller på att införas i flera regioner. 
Diskussion förs gällande tillgänglighet och användbarhet av journalsystemet 
utifrån sjukskrivnings-/ och arbetsåtergångsprocessen kopplat till behov av 
teamsamverkan utifrån den generiska modellen för rehabilitering och delar 
av försäkringsmedicinskt arbete. Det framkommer att det i dagsläget är svårt 
att samverka vid arbetet med rehabiliteringsplan då inte alla ”inblandade” 
har tillgång till och kan läsa dokumentet. Önskemål framförs om att lyfta 
dessa frågor vidare. Annika planerar att lyfta frågan till NPO.  

-Påbörjar diskussion kring antal möten samt mötesdagar för 2023. Frågan 
tas upp vid nästa RPO-möte 31/10. Annika Öst Nilsson kommer att börja 
jobba på Vuxenhab. Gästrikland 1/12 och kommer då att ha mötestider där 
på måndagar varvid en önskan finns om att byta mötesdag för RPO till en 
annan veckodag.  

6                                                                                                                   
Möten för hösten 

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

 

Vid tangenterna Annika Öst Nilsson 

 


