
  Minnesanteckningar 

RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
 
Datum: Måndag den 10 januari 2022 kl. 14.00-15.30 
 
Plats: Teams  
 
Närvarande: 
Marie Bergsten, Region Gävleborg, RAG Rehabilitering 
Caisa Hedlund, Region Värmland, RAG Försäkringsmedicin 
Ola Lennbom, Region Örebro län, RAG Försäkringsmedicin 
Annika Öst Nilsson, Region Gävleborg, NPO Rehabilitering Habilitering Försäkringsmedicin 
Marie-Louise Liljergren, Region Dalarna, RAG Rehabilitering 
Birgitta Törnblom, Region Sörmland, RAG Habilitering, Syn, Hörsel, Skriv/teckenspråkstolk 
Annica Winroth, Region Västmanland, RAG Habilitering, Syn, Hörsel, 
Skriv/teckenspråkstolk 
 
Frånvarande:  
Representant från Region Uppsala län närvarade inte på dagens möte då ny representant för 
regionen ännu inte är utsedd.  
 

 
1. Inledning  

En mindre korrigering gjordes av minnesanteckningen från 2021-12-06.  
 

2. Rapport från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicins 
sammanträde 2021-12-17  
-Långmöte med NPO planeras 13/1-14/1. 
-NAG Trauma kommer att bildas. Bakgrunden är att traumaomhändertagandet har 
identifierats ha ojämn kvalitet och varierar över landet, vilket motiverar skapandet av en 
nationell arbetsgrupp (NAG) Trauma. Samverkan med andra NPO kommer att ske. 
-De två nätverksträffar med tema lärdomar från pandemin och försäkringsmedicin som 
RPO har anordnat under hösten har varit givande. Fler nätverksträffar planeras under 
2022. 
-RPO kommer bjuda in till en nationell nätverksträff (prel. 7/2 kl.14.00-15.30) där den 
kliniska varianten av den Generiska modellen för rehabilitering och delar av 
försäkringsmedicinskt arbete presenteras. I dagsläget oklart vilka som kommer bjudas in. 
Viktigt att den är förankrad hos RPO, RAG och LPO innan den förmedlas till klinikerna. 
-Processledare och ordförande NPO rehabilitering habilitering försäkringsmedicin 
kommer träffas 1ggr/vecka för genomgång och prioritering av frågor som inkommer till 
NPO.  
-Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att ta fram ett nationellt 
hälsovårdsprogram för barn och unga. Fråga; finns förslag på lämpliga personer som kan 
arbeta med uppdraget? Framförs synpunkt på vikten av att Försäkringsmedicin blir 
representerade. Vi konstaterar att mer info behövs innan någon nominering kan ske. 
 

3. Aktuellt från respektive RAG 
RAG habilitering: Har ej haft något möte sedan sist och har därför inget att 
rapportera. 
RAG försäkringsmedicin: Har ej haft något möte sedan sist och har därför inget 
att rapportera. Kommer att ta sig an mål och aktiviteter. 
RAG rehabilitering: Kommer att formulera mål och aktiviteter. Det ser olika ut i 
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respektive Region hur kunskapsstyrningen är organiserad med LPO och LAG 
vilket påverkar hur vi kan arbeta med våra frågor. Mötena blir mer av ett 
erfarenhetsutbyte Regionerna emellan. Samtal förts kring vilka patienter som ska 
ha rehabplan eller inte. 
 

4. Information av Anna Frödin, sjukvårdregionala kunskapsstyrningsgruppen, 
Sjukvårdsregion Mellansverige 
-Anna arbetar till vardags med ledningsstöd i Region Värmland. Är Värmlands 
representant i Kunskapsstyrningsgruppen. Den sjukvårdsregionala nivån är en 
viktig samarbetsnivå i kunskapsstyrningsfrågor och är en länk mellan nationell och 
lokal nivå. Kunskapsstyrningsgruppen är ett strategiskt stöd för det lokala arbetet i 
respektive region. Gruppen samordnar det nationella kunskapsstyrningssystemet 
sjukvårdsregionalt och bereder ärenden till sjukvårdsregionens ledningsgrupp. 
Representanterna har ansvar för de olika RPO:erna och har vårt RPO som sitt 
ansvar.  
Diskussion om vårat RPO:s komplexitet då rehabilitering ingår i alla övriga 
programområden vilket även gäller det försäkringsmedicinska området och till viss 
del habiliteringens område. Vi pratatar om hur vi ska hantera inkommande frågor 
och behovet av att etikettera frågorna för fortsatt hantering. Vi diskuterar även 
behovet av en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) i vårat RPO. 
 

 
5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor idag. 
 

 
             Nästa möte 2022-02-07 14.00-15.30  
 
 
 
 
Marie-Louise Liljergren, sekreterare för dagens möte 
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