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Datum och tid Måndag den 12 december 2022 kl. 14-15:30  

Plats Teams    

Närvarande  Marie Bergsten, Region Gävleborg, RAG Rehabilitering 
Andrea Klang, Region Uppsala län, RAG Rehabiliteringsmedicin 
Caisa Hedlund, Region Värmland, RAG Försäkringsmedicin 
Carolina Blomberg, Region Örebro län, RAG Försäkringsmedicin 
Annika Öst Nilsson, Region Gävleborg, NPO Rehabilitering Habilitering 
Försäkringsmedicin 
Liv Bjernerup Tinglöv, Region Sörmland, RAG Habilitering, Syn, Hörsel, 
Skriv/teckenspråkstolk 
 

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

 

1 Inledning  
Annika Öst Nilsson hälsade alla välkomna till mötet.  

2 Information från RAG försäkringsmedicin om den pågående utredningen 
kring läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden där RAG 
försäkringsmedicin har ett pågående samarbete med NPO. Framkommit 
divergerande synpunkter i frågan och olika aspekter utifrån representanters 
bakgrund och sammanhang. Stort fokus läggs på hur man utformar intyget 
och aspekten av insatser för att rehabilitera mot ökad aktivitet och 
arbetsåtergång hamnar i skymundan. Dock kort tidsfrist, 2022-12-11. Utkast 
skickas ut till deltagare i RPO för kommentarer innan. 

3 Återkoppling från NPO kopplat till frågor som lyfts från RAG rehabilitering 
gällande önskemål om utbildning kring rehabiliteringsprocessen samt 
rehabiliteringsplan. NPO upplever att dokument och underlag är tillräckligt 
utförligt för att utgöra grund för implementering. Det finns inte utrymme 
för NPO att skapa ett separat utbildningsmaterial. RAG rehabilitering 
vidhåller att det behövs grundmaterial kring rehabilitering (för detaljer se 
minnesanteckning 22-10-31).  

4 Rapport från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicins 
möten 2022-11-08 samt 2022-11-22. Stefan Bragsjö kommer lämna över 
ordförandeskap för NPO successivt efter årsskiftet till Catharina Nygren     
Deboussard. Utmaningar för 2023 är hur man säkerställer att generisk 
rehabiliteringsmodellen införs samt ser över kommunikation mellan 
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strukturerna NPO, RPO, LPO, RAG etc. Säkerställa att kompetens för alla tre 
områden finns på respektive nivå. RPO Norr har lyft frågan kring arbete 
kring fall och fallskador, vilket tagits vidare för genomlysning kring vad som 
redan gjorts och var ev luckor finns.  

6 Aktuellt från respektive RAG  

RAG Rehabilitering: diskussion kring gruppens uppgift. Vissa representanter 
saknar mottagare i hemregionen. Viktigt att under kommande år se över 
vilka strukturer som finns upparbetade i respektive region och hur detta kan 
utvecklas.  

RAG försäkringsmedicin: önskemål att samla forskningsrapporter 
centraliserat, gärna ihop med minnesanteckningar etc från NPO. Använder 
TEAMS som gemensam plattform. Viktigt att minnesanteckningar från RPO 
och RAG publiceras på ett ställe i rätt version, så inte felaktiga versioner 
cirkulerar.  

7 Verksamhetsplan RPO 2022 (bifogar) samt tankar kring verksamhetsplan 
2023. Summering påbörjas av Annika Ö N som kommer skicka utkast till 
gruppdeltagare för att komplettera utifrån resp RAG och LPO.  

 
 

//Andrea Klang 

 


