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Inledning: 
Eva hälsar Birgitta Olsson välkommen till mötet. Birgitta är anställd inom 
regionkontoret för Region Uppsala och hälso- och sjukvårdsfrågor och representerar 
Region Uppsala tillsammans med Erika Sohtell tills en ny ordinarie ledamot är utsedd.  
 
1. Rapport från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

Minnesanteckningarna från de båda mötena bifogas. (26 april och 17 maj) 
 

2. Remisser vårdförlopp, vårdprogram m fl 15 april – 15 maj 
Eva vidarebefordrar NPO:s remissvar till RPO när de är färdigställda: 

• Nationell vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor – prevention och 
behandling 

• Nationell modell för sekundär prevention vid kranskärlssjukdom 
• Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Reumatoid artrit – 

etablerad  
 

Eva-Charlotte kommenterar, angående vårdprogrammet ohälsosamma 
levnadsvanor, att kunskapsstödet saknar verktyg/metoder och alternativ för att nå 
grupper med behov av särskilt stöd. Det kan utgöras av uppsökande riktade samtal 
med gruppen med kognitiv funktionsnedsättning.  
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3. Aktuellt från respektive RAG 
 
RAG försäkringsmedicin: Uppdragsutbildning för rehabiliteringskoordinatorer 
7,5 hcp är nu klar och kommer att erbjudas vid Uppsala universitet vårterminen 
2022. Utbildningen erbjuds på distans och är en fördjupning där kravet är att man 
ska ha arbetat minst ett år inom hälso- och sjukvård.  
Region Uppsala har processat fram styrande dokument för sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. Från de andra regionerna finns ett intresse för att göra 
något motsvarande. RAG försäkringsmedicin har till Socialstyrelsen inkommit 
med synpunkter på det reviderade försäkringsmedicinska beslutstödet vid covid-
19.  
 
RAG habilitering, syn, hörsel och teckentolk: inget aktuellt att förmedla 
 
RAG rehabilitering: Marie blir ny ordförande för RAG efter sommaren.  
Vid senaste mötet medverkade arbetsterapeut från Mälarsjukhuset i Region 
Sörmland och beskrev hur man under pandemin hade övergått till att genomföra  
handträningsgrupper digitalt. De kommer även fortsättningsvis att genomföras 
digitalt då man därmed kan nå patienter i hela regionen.  
Vid kommande möte kommer Jessica Vilhelmsson, Region Gävleborg, att 
medverka för att informera om introduktionskursen för nya medarbetare inom 
habiliteringen som RAG har transformerat till att genomföras digitalt.  
 
 

4. Aktuellt från Sjukvårdsregion Mellansverige 
Sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsgrupp har gjort ett förslag till revidering av 
uppdragsbeskrivningen för RPO. Förslaget var bifogat inbjudan till detta möte. 
Vårt RPO har inga synpunkter på förslaget. Eva återkopplar till 
kunskapsstyrningsgruppen.  
 
Årshjulet för kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen var bifogat inbjudan.  
 
Inom sjukvårdsregionen pågår arbete med att utse ersättare till Eva för att ingå i 
det nationella programområdet. Frågan bereds i kunskapsstyrningsgruppen som 
sammanträder den 25 maj. Därefter ska kansliet handlägga ärendet innan 
information eller besked kan ges. 
 

5. Rehabilitering av patienter med covid-19 
Det nationella nätverket för rehabilitering av patienter med covid-19 arrangerade 7 
maj en nätverksträff som handlade om hur patientinformationen till aktuell grupp 
kan utvecklas. Medverkande från NHS i Storbritannien beskrev deras digitala 
plattform som består av en del som ger generell information och en del som, efter 
remiss till plattformen, ger individuellt stöd för patientens rehabilitering. 
(Presentationen bifogas minnesanteckningarna) 
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Den 28 maj arrangeras nästa nätverksträff som har temat försäkringsmedicin. Hela 
RAG försäkringsmedicin medverkar med undantag för Region Uppsala som inte 
har möjlighet.  

 
6. Övriga frågor 

 
Postcovid 
Socialstyrelsen har publicerat två processmodeller för strukturerad rehabilitering vid 
postcovid.  
Publiceringen återfinns på myndighetens webbplats Postcovid - Socialstyrelsen 

 
Remisser med kunskapsstöd 
Marie tar upp frågan hur man ska hantera kunskapsstöden som kommer på remiss. 
I Region Gävleborg har olika verksamhetschefer ansvar för olika 
programområden. Hur ska man säkerställa att rehabiliteringsprofessionerna 
involveras när det är relevant? Eva säger att flödena med remisser och 
nomineringar har aktualiserats i NPO vid flera tillfällen och lyfts till SKR:s 
stödfunktion.  
 
KVÅ-kodning 
Marie ställer frågan om hur man kodar för upprättande av rehabiliterings- och 
habiliteringsplan. I Region Gävleborg diskuteras om rehabiliteringsprofessionerna 
ska koda för rehabiliteringsplanen (AW 020 och AW 024) eller om det är den 
samlade individuella vårdplanen alternativt SIP som ska kodas. Eva tar med sig 
till NPO att det finns ett behov av vägledning för kliniskt verksamma. 
Inom habiliteringen i Region Västmanland utarbetas en modell för hur samtliga 
medarbetare ska koda.  
 
Utvecklingsarbete rehabilitering för patienter med postcovid 
Birgitta framför hälsning från Erika som tackar för återkopplingen på hennes fråga 
om hur regionerna har involverat patientorganisationen i utvecklingen av vården 
för patienter med postcovid.  
 

7. Nästa möte 
Måndag den 21 juni 2021 kl 14- 15:30 

 
 

 
 Minnesanteckningar förda av Eva Stjernström  
 
 
 
  

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/postcovid/
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