
 

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

 

Region Örebro län   
Handläggare Datum Diarienummer 

Carolina Blomberg 2022-10-31  
 

 
 

Datum och tid Måndag 31 oktober 2022 kl. 14-15:30  

Plats Teams    

Närvarande  Marie Bergsten, Region Gävleborg, RAG Rehabilitering till kl 15 
Marie-Louise Liljergren, Region Dalarna, RAG Rehabilitering till kl 15  
Caisa Hedlund, Region Värmland, RAG Försäkringsmedicin 
Carolina Blomberg, Region Örebro län, RAG Försäkringsmedicin 
Liv Bjernerup Tinglöv, Region Sörmland som representerar RAG Habilitering, 
Syn, Hörsel, Skriv/teckenspråkstolk från kl 14.30 
Annica Winroth, Region Västmanland, RAG Habilitering, Syn, Hörsel, 
Skriv/teckenspråkstolk 
 
Annika Öst Nilsson, Region Gävleborg, NPO Rehabilitering Habilitering 
Försäkringsmedicin 
 

Frånvarande   Andrea Klang, Region Uppsala län, RAG Rehabiliteringsmedicin 
 

 

1 Inledning  
Annika Öst Nilsson hälsade alla välkomna till mötet.  

2 Nya deltagare i RPO 
Ny representant i RPO, Liv Bjernerup Tinglöv, Region Sörmland som 
representerar RAG Habilitering, Syn, Hörsel, Skriv/teckenspråkstolk hälsas 
välkommen.  

3 Återkoppling från NPO ang frågor som lyfts från RAG Försäkringsmedicin 
gällande journalsystemet Cosmic , se punkt 5 

4 Rapport från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicins 
möten 2022-10-04 samt 2022-10-25 

Minnesanteckningar från NPO 221004 med bilaga från Nationella 
samverkansgruppen Försäkringsmedicin var utskickade inför mötet.  

Muntlig rapport NPO verksamhetsplan 2023 fortsätter arbete med: TBI 
fortsätter 2023, traumavård, övergång barn-vuxenhab, rehab i 
hemmet/nära vård, FM kunskapsstöd, ledningssystem. 

SBU inbjudit NPO, som berättat om kunskapsområdet. 
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Respektive regionstyrelse förväntas besluta om att kunskapsstyrningen 
lämnar uppbyggnadsfas och går över i implementeringsfas och driftsfas. 

NPO nätverksträff för alla RPO-ledamöter 18 nov kl 11 med tema 
verksamhetsplan 2023. 

Vilka är nyckelpersoner för förändring? Chefer på olika nivåer, att man 
känner sig delaktig. 

NSG strukturerad vårdinformation önskar input om termer/begrepp 
gällande boendeformer, utskickat till RPO-ledamöter för spridning lokalt och 
återrapportering till RPO 

 
5 Aktuellt från respektive RAG 

RAG Försäkringsmedicin: Cosmic övergång – problem som bl.a. 
sjukskrivningsmoment ej inkluderad i införandeprocessorganisationen enl 
sammanställning inskickad till NPO med önskan om nationell arbetsgrupp 
för digitala lösningar för FM. NPO avser inte att starta nationell grupp, lyfter 
frågan med Inera vid tillfälle och föreslår Mellansvensk arbetsgrupp för IT i 
FM. Caisa och Carolina redogör för kommande regionövergripande möte. 

RAG Rehabilitering: 19 sept generisk modell diskuterades, förutsättningar 
och läge ser olika ut i olika regioner. Hjälpmedelsförskrivningsförlopp 
diskuterades. 

RAG Habilitering: i september diskuterades resp regions arbete med 
nationella program: Traumatisk hjärnskada och NAG övergång barn-
vuxenhabilitering. Nu är Socialstyrelsens riktlinjer ADHD aktuella. Nu fysiskt 
möte med disk tillgänglighet bl.a. 

 
6  Övriga frågor  

Behov av utbildning gällande rehabiliteringsprocessen och 
rehabiliteringsplan lyfts av Marie Bergsten. Är detta något som man skulle 
kunna jobba med nationellt? Annika Öst Nilsson lyfter frågan till NPO. 

Exempel på behov som lyfts i verksamhetsplan för LAG rehabilitering i 
Gävleborg och i RAG rehabilitering : 

- Rehabiliteringsprocessen- vad rehabilitering är. Hur yrkesgrupper som 
kurator, dietist osv ska känna sig delaktiga. 

- Förenklat förklaring ICF- kopplat till rehabiliteringsplanen. Praktisk 
användning. 

- Mål sättning med patient- hur formulerar man ett SMART – mål hur följer 
man upp.  

- Teamarbete –på vilket sätt. Hur göra patienten delaktig-personcentrering. 
- Hur kan jag som enskild profession arbeta med rehabiliteringsplan. 
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- Vi tror  att det behövs en bas utbildning för omvårdnadspersonal och 
läkare och en fördjupad utbildning för paramedicinare och rehab 
koordinatorer. 

 
 

Annika Öst Nilsson meddelar att hon kommer att lämna uppdraget i RPO. 
Överlämning ca dec-jan. 

7 Möten för hösten 

•  RPO 221212 kl. 14-15.30  
• NPO nätverksträff för alla RPO-ledamöter 18 nov kl 11 med tema 

verksamhetsplan 2023 (FM har processledningsdagar då) 
OK sprida inbjudan inom RAG om ordinarie RPO ledamot förhindrad 

//Carolina Blomberg 

 


