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1. Inledning 

Ordförande, Annika öppnar mötet och hälsar välkomna. 
Diskussion kring minimiantal av deltagare på mötet uppstod, Annika tar med sig 
frågan. 
 

2. Annika rapporter från NPO rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicins sammanträde 2021-11-08 (minnesanteckning skickas 
separat).  
Beslutstöd och en klinisk version till den generiska modellen ska tas fram. Mötet 
önskar se dessa, när de är ute på remiss. En kortversion av den generiska modellen 
har diskuterats i NPO, likväl som en patientriktad information som skulle kunna 
finnas på 1177. 
 
Annika nämnde att det planeras för ett dialogmöte med patientföreningar och 
professionsförbund till Q1 2022, vilket gav upphov till diskussioner om hur, vem 
och på vilket sätt det vore möjligt. 
 
På 1177 kan man läsa om ”Så kan du må bättre efter covid-19”, mycket bra 
information. I NPO har man diskuterat hur man ska kunna registrera antalet 
postcovid-sjuka och deras uppföljning, då det saknas KVÅ-kod.  
 
Annika lyfte även diskussion från NPO som gällde samverkan NPO-RPO-LPO 
och samverkan mot andra programområden, det finns prioriteringssvårigheter då 
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vårt programområde har många beröringspunkter med andra programområden. 
Frågan kommer belysas i kommande webbinarium.  

 
 

3. Aktuellt från respektive RAG Aktuellt från respektive RAG  
 
RAG Rehabilitering: I denna grupp har man diskuterat vad gruppens uppdrag 
egentligen innebär (se separat utskick kring arbetsbeskrivning RAG). Gruppen 
funderar på att skapa en gemensam digital utbildning, liknande den som RAG 
habilitering har jobbat fram. Gruppen har påbörjat samverkan med andra RAG, de 
har ett kommande möte i februari med Sydvästra RAG. 
 
RAG Försäkringsmedicin: Man har diskuterat digitaliseringsdokumentet, Styrning 
och ledning försäkringsmedicin, där man ser en del oklarheter. Uppsala universitet 
startar uppdragsutbildning för rehab koordinatorer 7.5HP. Det nya dokumentet 
från SKR gällande stöd till läkare vid intygsskrivning, har också varit uppe för 
diskussion. 
 
RAG Habilitering: Detta RAG har gjort en enkät till underliggande chefsgrupper 
för att orientera sig kring deras träffar. Gruppen diskuterar möjligheter att dela 
med sig av befintliga digitala utbildningar Regionalt.  
 

4. Aktuella Webbinarium: 
Mötesplats för erfarenhetsutbyte och lärande om rehabilitering inom 
kunskapsstyrningssystemet 19/11 kl. 13. 
Lärande Webbinarium om personcentrerat sammanhållet vårdförlopp Hjärtsvikt 
2/12 kl. 13.  
Mötesplats för erfarenhetsutbyte och lärande om försäkringsmedicin rehabilitering 
inom kunskapsstyrningssystemet 3/12 kl. 14. 
 

5. Annika rapporterar lite kort från seminarium 2/11 av Sveriges 
Företagshälsor. Titel: En guide om arbetsförmåga – begrepp, samtal och 
utredning, guiden skickas ut till alla på mötet. 

 
 

6. Välkommen tillbaka Annika Winroth! Byte av ledamot för Region 
Västmanland då Lena Heyman ska gå i pension efter årsskiftet. Nygammal 
ledamot: Annica Winroth. 

 
 

7. Nästa möte  
Måndag den 6 december kl. 14-15.30 via Teams. 

 
Minnesanteckningar förda av Birgitta Törnblom 

 
 
 



  Minnesanteckningar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


	RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

