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Försäkringsmedicin 
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Birgitta Olsson, Region Uppsala  
 

 
 
1. Inledning 

Annika Öst Nilsson är ny ordförande för RPO-gruppen, detta är hennes första 
möte. Vi har inte haft något möte sedan 21/6, så det här är första mötet för hösten. 
Ny deltagare på mötet är Birgitta Törnblom, ny verksamhetschef för habiliteringen 
i Region Södermanland. Hon ingår även i LPO och är ordförande i RAG 
Habilitering, vilket också är nytt för henne. Birgitta Olsson och Erika Sohtell, 
Region Uppsala, turas om att gå på mötena i väntan på att ordinarie representant 
utses inom regionen. 
 
Vi gör en kort presentationsrunda av oss som deltar på mötet. 
 
 

2. Information från de tre senaste mötena i NPO rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin (2021-08-23, 2021-09-14 samt 2021-10-04)  
 
Gränssnitt och samordning barnhabilitering-vuxenhabilitering: Gränssnitt och 
samordningen vid övergången mellan barnhabilitering och vuxenhabilitering ska 
ses över. En arbetsgrupp håller på att jobba fram en uppdragsbeskrivning för en 
nationell arbetsgrupp. Sedan ska nominering ske till den arbetsgruppen. 
  
Nationell högspecialiserad vård: Man har gjort en översyn av den nationella 
högspecialiserade vården, vad ska centraliseras? Rehabiliteringsperspektivet är lyft 
och kommentarer har skickats från NPO. 
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Den generiska modellen: Hur ska den implementeras? På gång att diskutera 
sammanfogning av arbetsgrupper för försäkringsmedicin och rehabilitering 
nationellt. I samband med denna fråga, rapporten från NPO, har Dalarna skickat en 
frågeställning till RPO:t om hur vi ska implementera den generiska modellen. 
Annika tydliggör på mötet det som är beskrivet i den generiska modellen; syftet är 
att andra vårdförlopp ska ta del av hur de i sina vårdförlopp ska beskriva 
rehabilitering. Att göra GAP-analyser är ett väldigt bra sätt att se över hur vi följer 
den generiska modellen. En fråga som också dyker upp är hur vi ska ”klä på” våra 
medarbetare kring kunskapen om den generiska modellen. 
 
Nationell arbetsgrupp Försäkringsmedicin: Behov av nationell arbetsgrupp för 
Försäkringsmedicin: Samverkan mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, SKR 
och Socialstyrelsen är på gång.  
 
Information på www.1177.se: Här behöver tydliggöras gemensam 
patientinformation. Nationella programområdet bidrar med sakkunskap. 
Patientinformation kommer att tas fram som även gäller en bredare målgrupp. 
 
Nya remisser: Knäledsartros, schizofreni samt grav hörselnedsättning.  
Gällande dessa remisser så kommer Annika att delge oss remissutkast från NPO. 
 
Covid-19: Uppföljningskoder för Covid-19 har diskuterats i NPO. Vi reflekterar 
kort hur man har kommit igång i de olika regionerna inom den mellansvenska 
regionen. Några är på gång att starta mera specialiserade team på 
specialistvårdsnivå, dit primärvården kan skicka remiss för mer fördjupad 
behandling på en högre nivå än primärvård. 
 
Inför verksamhetsplan 2022 – Områden att jobba vidare med inom NPO: 
Vårdförlopp traumatisk hjärnskada, den generiska modellens stöd för 
implementering, gränssnittet barnhabilitering/vuxenhabilitering, 
försäkringsmedicin – kunskap och ledningssystem, patientinformation på 1177 
samt hur forskning används. Vi uppmanas att skicka synpunkter om vi har några. 
RPO:s plan kommer att tas framgent på mötet. Annika skickar ut 
verksamhetsplanen för RPO 2021 till samtliga.  
 
Årshjul RPO/RSG: Kort information om det årshjul som är beskrivet för 
mellansvenska sjukvårdsregionen. 
 
Uppdragsbeskrivning RPO: Annika går igenom uppdraget. Kommer sedan att 
bifogas och mejlas ut till samtliga. 
 
 

3. Aktuellt från respektive RAG 
RAG Försäkringsmedicin: 7,5hp utbildning för rehabkoordinatorer är på gång. 
Region Mellansverige har ett visst företräde. 
 
RAG Habilitering: Inget nytt att rapportera. 

http://www.1177.se/
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RAG Rehabilitering:  
Diskussion om uppdraget har skett. Diskussion om hur vi startat arbetsgrupper 
under våra RAG:ar och RPO:n, det sker på lite olika vis i vår mellansvenska 
region. Gällande den generiska modellen så diskuterar vi hur vi ska gå vidare 
utifrån presentationen som Jessica Wilhelmsson, VEC inom habilitering, höll på 
föregående möte. Det vore bra om vi kunde ”klä på” våra medarbetare med 
gemensam information och utbildning som samtliga behöver ha.  
Även diskussion om att kunna ha utbyte med andra regionala arbetsgrupper i 
Sverige. Ordförande Marie kontaktar Stefan Bragsjö för att kunna få input om det 
finns andra RAG:ar i Sverige som vi skulle kunna ha ett utbyte med. 
 

 
4. Övriga frågor 

 
I/ Vårdförlopp hjärtsvikt 
Ett möte har varit inom RPO Mellansverige kring hjärtrehabilitering av 
hjärtsviktspatienter. En stor utmaning är hjärtrehabilitering i primärvård – hur får 
vi igång det här likvärdigt? Generellt sker hjärtrehabilitering för hjärtsvikts-
patienter i specialistvård. Diskussion sker om någon region i Mellansverige ska 
göra en pilot.  
 
I samband med hjärtsviktsförloppet lyfter Marie Bergsten behovet av att se över att 
det sker en bred representation av professioner när man plockar fram vårdförlopp 
kunskapsstöd. 
 
II/ Artikelspridning 
Artikelspridning av forskning/nya rön. Annika Öst Nilsson lyfter frågorna:  
Hur gör vi? Hur skickar vi artiklar till varandra? Sprids artiklar i denna 
arbetsgrupp? Generellt har vi inte gjort det tidigare, men det är jättebra om vi kan 
göra det för att ”klä på” alla med fördjupad kunskap. 
 
III) Minnesanteckningar 
Annika ger förslag på att vi i RPO turas om att föra minnesanteckningar vid mötet 
vilket vi kommer överens om att göra. Marie Bergsten börjar skriva detta mötes 
minnesanteckningar.  
 

 
5. Nästa möte 

Måndag den 15 november kl 14-15:30 via Teams 
 
 
Minnesanteckningar förda av Marie Bergsten 
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