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1. Inledning  

En mindre korrigering gjordes av minnesanteckningen från 2021-11-15.  
 

2. Rapport från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicins 
sammanträde 2021-11-29 (minnesanteckning skickas senare)  
Inga nya inriktningar planeras för 2022 utan arbetet fortsätter med de inriktningar 
som finns 2021. Det planeras för en rad aktiviteter utifrån inriktningarna:  
- NPO planerar för ett webbinarium om planer och registrering av KVÅ-koder.  
- Aktiviteter tillsammans med brukarorganisation och professionsföreningar. Kan 
välja ut ett begränsat område att föra dialog kring, exempelvis planer. 
-Samverka mellan NPO och RPO och genomföra gemensamma nätverksträffar. 
 
Nyligen genomförda aktiviteter av NPO:  
-Nätverksträff för rehabilitering 19 november: 35–40 personer deltog. Kronoberg 
och Stockholm presenterade sina erfarenheter gällande covidrehabilitering. 
-Webbinarium om hjärtsvikt 2 december. Vid hjärtsvikt är det viktigt med 
teaminsatser. Träff sjukvårdsregion om hjärtsvikt. Implementering av vårdförlopp. 
Vara ett stöd till regionerna. RAG rehabilitering har resonerat om hur de ska vara 
delaktiga i implementeringen men kommit fram till att ansvaret ligger inom 
programområde för hjärta kärl. Rehabiliteringsprofessioner behöver vara 
involverade på den lokala nivån.   
- Nätverksträff för försäkringsmedicin 3 december:  
Socialstyrelsen berättade att de två nya diagnosspecifika försäkringsmedicinska 
beslutsstöd som tagits fram under 2021 med anledning av pandemin; covid-19 och 
postcovid kommer att revideras i mars/april 2022. 
Det Försäkringsmedicinska beslutsstödet omarbetas nu till ett 
försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och kommer på remiss 2022. 
 
. 



  Minnesanteckningar 

3. Rapport från respektive RAG 
RAG habilitering: Nominering av person till nationell arbetsgrupp (NAG) för 
arbete med övergång från barn till vuxen inom habiliteringsområdet. Respektive 
region har nominerat kandidater till arbetsgruppen. 
 
RAG försäkringsmedicin: Arbetsgruppen önskar att det tas fram en 
Försäkringsmedicinsk webbutbildning för andra professioner än läkare utifrån 
SKRs vägledningar. 
Arbetsgruppen önskar vidare lyfta behovet av en nationell samordning av vilken 
digital plattform som ska användas i Sverige. 
NPO har tidigare meddelat att de kommer att arbeta vidare med frågeformulär 
inför läkarbesök avseende arbete och arbetsförmåga. 
 
RAG rehabilitering: Arbetsgruppen har haft genomgång av den generiska 
modellen och har identifierat en del problem. ICF är inte känt hos alla 
professioner, KVÅ-kodning är oklart, patientmedverkan, målformulering 
SMARTA-mål. För vilka insatser och patienter behövs inte en rehabiliteringsplan. 
Bokat in träff med sydöstra sjukvårdsregionen med några teman 8 februari. Detta 
med anledning av att de kommit långt i implementeringsarbetet av den generiska 
modellen. 
 
  

4. Planering för RPO 2022 
- Aktivitetsplan: Vad vill NPO? Vad ser vi behov av? Annika skickar ut ett separat 
utskick om förslag till mål. Remisser kommer att tittas på utifrån generisk modell  
- Struktur på möten: Antalet minimideltagare på RPO-möten? Mötet beslutade att 
inte ha något fastställt minimideltagande 
- Mötestider RPO för Q1-Q2 2022: 10 januari 14-15.30, 7 februari 14-15.30,  
21 mars 14-15.30, 25 april 14-15.30, 13 juni 14-15.30. Möten genomförs digitalt 
via Teams. 
 

5. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
 
 
 
 
 
 
Caisa Hedlund, sekreterare för dagens möte. Anteckningen är korrigerad efter möte i RPO 
den 10 januari 2022. 
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