
 
 

Minnesanteckningar från Regionalt Programområde (RPO) 
Rehabilitering Habilitering Försäkringsmedicin i Sjukvårdsregion 
Mellansverige 
 

Tid:  Måndag den 18 januari 2021 kl. 13-15 

Plats: Skype 

Deltagande:  Marie-Louise Liljergren, Region Dalarna, RAG Rehabilitering 
Marie Bergsten, Region Gävleborg, RAG Rehabilitering 
Annica Winroth, Region Västmanland, RAG Habilitering  
Caisa Hedlund, Region Värmland, RAG Försäkringsmedicin 
Eva Stjernström, Region Värmland, NPO Rehabilitering Habilitering Försäkringsmedicin 
Ola Lennbom, Region Örebro län, RAG Försäkringsmedicin 

Frånvarande: Eva-Charlotte Bernthson, Region Sörmland, RAG Habilitering, Syn- och hörseltolk 

Adjungerad: Erika Sohtell, Region Uppsala  
 

1/ Inledning 

Eva hälsar alla välkomna till det första mötet för 2021.  

2/ Rapport från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicins senaste 
sammanträde bland annat om förslaget till verksamhetsplan 2021  

Eva kommer fortsättningsvis att skicka ut minnesanteckningarna från sammanträdena för NPO 
rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Däremot kommer de inte att läggas upp på 
Samverkansnämndens webbsida. Syftet är att hos RPO öka kännedomen om vilka frågor som hanteras 
på den nationella nivån inom kunskapsstyrningen.  

Med kallelsen till dagens möte har förslag till VP 2021 för NPO rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin bifogats. Eva fick en del synpunkter på innehållet som hon tar med sig till NPO:s 
nästa möte. VP 2021 kommer att fastställas av styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS). Möjligen kan 
tidsplanen för verksamhetsplanens olika aktiviteter förskjutas framåt i tid till följd av arbetet med 
rehabilitering för patienter med covid-19. 

3/ Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
I/ Generisk modell för rehabilitering 
Eva tillsammans med processledaren för framtagandet av generiska modellen, Siv Folkhammar 
Andersson, arbetar intensivt med att bearbeta och införliva synpunkter som har förts fram under 
förankringsprocessen. Planen är att den generiska modellen ska fastställas av SKS den 25 februari.  

II/ Traumatisk hjärnskada (Traumatic Brain Injury, TBI) 
NAG för traumatisk hjärnskada är fortfarande inte fullt bemannat. Det saknas  

• sjuksköterska inom rehabiliteringsmedicin  



 
 

• fysioterapeut/sjukgymnast inom habilitering  
• arbetsterapeut inom neurologi med inriktning barn  

RPO hade inga förslag på nya nomineringar vid sittande bort. Om förslag kommer fram ska de vara 
inskickade senast den 25 januari till siv.folkhammar.andersson@regionkalmar.se  

NAG hade sitt första sammanträde i förra veckan, 15 januari. En del deltagare har meddelat att de 
inte kan medverka i arbetet just nu p g a pandemiläget.  

4/ Rehabilitering av patienter med covid-19 
I/ NAG uppföljning efter covid-19 
De involverade programområdena ska till styrgruppen för NAG uppföljning efter covid-19 inkomma 
med synpunkter på hur man ser på det fortsatta arbetet.  

NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har föreslagit att nuvarande NAG avslutas. 
Kunskapsstyrningen tillsammans med partners som SKR och Socialstyrelsen behöver göra en aktuell 
inventering av läget för uppföljning och rehabilitering av patienter som har eller har haft covid-19 i 
landets regioner. Det internationella och nationella kunskapsläget behöver uppdateras. Därefter går 
det att få en överblick över var bristerna och kunskapsluckorna finns och nya arbetsgrupper kan ges 
uppdrag att åtgärda bristerna. Allt utifrån ett helhetsgrepp.  

II/ Socialstyrelsens regeringsuppdrag 
Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att ta fram en rehabiliteringsprocess för långvariga 
komplikationer efter covid-19.  

III Förslag på Nationellt Vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19, framtaget av SLIF 
(Svenska infektionsläkarföreningen) 

Förslaget till vårdprogram har mejlats ut till RPO och likaså det remissvar som NPO har levererat 

IV/ Försäkringsmedicinskt beslutstöd covid-19 
Socialstyrelsen uppdaterar det försäkringsmedicinska beslutsstödet för patienter som har och har 
haft covid-19. Förslag till beslutsstödet har mejlats ut till RPO och likaså det remissvar som NPO har 
levererat till Socialstyrelsen. 

5/ Övriga frågor  
I/ Laget runt  

Region Dalarna: 
I regionen handlar de aktuella frågorna mestadels om covid-19. Man skönjer en tendens till att det är 
färre patienter som läggs in för sjukhusvård. 

Regionen ska anställa en koordinator för att länka ihop kunskapsstyrningens olika delar/ 
programområden. 

LPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin är under uppstart.  
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Region Gävleborg: 

Sjukvården i regionen har varit hårt belastad. Rehabiliteringsinsatser till covid-patienter har bedrivits 
veckans alla dagar och alla chefer har varit i tjänst under jul- och nyårshelgerna. Rehabiliteringsdelen 
i infektionsklinikens uppföljning av covid-patienter har man tvingats pausa.  

Arbetet med att bilda LPO och därtill hörande arbetsgrupper (LAG) har påbörjats. 

Region Västmanland: 
Läget vad gäller covid-19 vården är relativt stabil. Sedan veckan 51 har antalet nyinsjuknade 
successivt minskat. Antalet sjukhusvårdade är relativt konstant 40–50 patienter. Habiliteringen har 
inte behövt bidra till vården genom att medarbetare har fått andra uppdrag inom covid-19 vården.  

Region Värmland: 
Läget för covid-19 vården är relativt stabilt även i Värmland. Antalet sjukhusvårdade varierar mellan 
30 och 40 varav ca 3–7 patienter på IVA.  

Region Uppsala: 
Läget för covid-19 vården var mycket tufft för julhelgerna. Man hade även ett ökat insjuknande i 
andra tillstånd än covid-19. Primärvården sköter provtagningen och vaccinationen mycket 
förtjänstfullt. Den aktuella situationen för covidvården tycks ha lättat.  

Region Örebro län: 
Läget inom hälso- och sjukvården har till mesta del handlat om covid-19. Ansträngt läge men tendens 
till färre inlagda med covid-19. 

II/ Till minnesanteckningarna bifogas 
• Minnesanteckningar från NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicins 

sammanträde 2021-01-11 
• Presentationsfil om uppföljning av covid-19 vid NKS (J Bruchfeld) 2 st 
• Returning to physical activity (artikel från BMJ)  
•  6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital (artikel från 

Lancet) 
 

Länk till vägledningsdokument för NHS, Storbritannien: 

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/Your-COVID-Recovery-
guidance191120.pdf 

 

6/ Nästa möte  
Torsdag den 18 februari 2021 kl 13-15 via Skype.  

Eva Stjernström 
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