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1. Inledning 

Eva hälsar Annika Öst Nilsson välkommen till RPO som är utsedd av 
Sjukvårdsregion Mellansverige att ingå i vårt NPO. Annika gör en kort 
sammanfattning av hennes yrkeskarriär. Efter utbildningen till arbetsterapeut har 
Annika arbetat inom rehabiliteringsmedicin vid Sandvikens sjukhus. Därefter 
övergick hon till att arbeta inom primärvården och då mestadels på 
dagrehabiliteringen i Gävle. 2014 skrevs Annika in som doktorand vid KI för ett 
avhandlingsarbete som handlar om återgång i arbete för patienter med stroke vilket 
2019 ledde fram till disputation. Annika har därefter återgått till klinisk 
verksamhet och har startat upp gruppverksamhet riktade till patienter med stroke 
för att stödja dem i återgång i arbete.  
 
Eva har gjort en justering i minnesanteckningarna från föregående möte och 
skickar därför ut dem till RPO nu i ny version.  
 

2. Rapport från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin senaste 
två sammanträden 2021-05-31 och 2021-06-15 
Eva sammanfattade vad som framkommit vid NPO:s två senaste sammanträden. 
Särskilt viktigt att uppmärksamma från minnesanteckningarna är att NPO vid 
mötet 15 juni behandlar flera insatsområden inom habiliteringsområdet.  
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NPO:s minnesanteckningarna bifogas dessa minnesanteckningar.  
 

3. Aktuellt från respektive RAG 
RAG försäkringsmedicin: Birgitta informerar om att Region Uppsala i samarbete 
med övriga regioner i Mellansverige har verkat för en uppdragsutbildning för 
rehabiliteringskoordinatorer inom hälso- och sjukvården. Arbets- och 
miljömedicinska verksamheten i Uppsala ansvarar för utbildningen som motsvarar 
7,5 hp och genomförs vid Uppsala universitet.  
 
Birgitta informerar även om rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen som man 
i Region Uppsala har arbetat fram som stöd till kliniskt verksamma. Processarbetet 
är klart och ska nu implementeras. Socialstyrelsen har visat intresse för arbetet. 
 
Region Uppsala har även gjort ett utvecklingsarbete kring intyg som också det är 
av intresse för övriga regioner. Egentligen vill man ha ett enda intyg oavsett vad 
det är ämnat för. I dagsläget har regionen tillsammans med kommunerna i Uppsala 
län tagit fram ett intyg för sjukskrivning för patienter med försörjningsstöd. 
 
RAG rehabilitering: Habiliteringschef i Region Gävleborg, Jessica Vilhelmsson, 
medverkade på senaste mötet och beskrev det imponerande arbete som bedrivs 
inom RAG habilitering, syn, hörsel och teckentolk samt i deras chefsnätverk. De 
har sedan en längre tid tillbaka gemensamt arrangerat en introduktionskurs för nya 
medarbetare inom habiliteringen. Redan innan pandemin bröt ut hade man kommit 
fram till att övergå till att genomföra introduktionskursen som en e-utbildning.   
 
Vid mötet beskrev de olika regionerna läget med rehabilitering av patienter med 
post covid. Det har öppnat en särskild covid-mottagning i några regioner och i de 
övriga pågår förberedelsearbete.  
 
Marie Bergsten är ny ordförande för RAG rehabilitering. 
 

4. Bearbetad version av generisk modell för rehabilitering 
Inom NPO pågår en bearbetning av den generiska modellen så att den kan vara 
relevant för en större målgrupp än NAG som utarbetar ett vårdförlopp. Arbetet 
bedrivs tillsammans med stödfunktionen inom arbetet med vårdförlopp. Två 
presentationsfiler med inspelat tal har tagits fram; den ena ger en översiktlig 
presentation av den generiska modellen och den är andra är att betrakta som en 
instruktion till NAG i arbetet med att utforma rehabiliterings- och 
sjukskrivningsprocessen i aktuellt vårdförlopp. 

 
5. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Traumatiska hjärnskador:  
 
6. Övriga frågor 
 

I/ Checklistan postcovid på 1177 
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En checklista arbetades fram av NAG uppföljning efter covid-19 där vårt 
programområde ingick tillsammans med andra NPO. Checklistan är tänkt att 
användas på primärvårdsnivån inför läkarbesök vid misstänkt postcovid. Arbete 
pågår med att utvärdera piloterna med checklistan som är genomförda i Region 
Stockholm och Västra Götalands Regionen. Checklistan kommer därefter att 
publiceras på 1177, preliminärt före 1 juli. 
 
II/ Ordförande RPO 
Hittills har NPO-ledamoten även varit ordförande i RPO. Av sjukvårdsregionens 
uppdragsbeskrivning framgår att NPO-ledamoten ska ingå i RPO men det ställs 
inte krav på att den ska vara ordförande. Dagens möte diskuterar frågan och man 
ger uttryck för att det är en fördel att fortsätta som tidigare. Med andra ord 
kommer Annika att vara ordförande för RPO. 
 
III/ TACK! 
Eva tackar för gott samarbete i RPO och önskar lycka till med det viktiga arbetet.  
 

 
7. Nästa möte 

Måndag den 30 augusti kl 14-15:30 via Teams 
 
 
 

 
Minnesanteckningar förda av Eva Stjernström  
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