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Dagordning
1. Föregående minnesanteckningar
Inget. Läggs till handling.
2. Gemensamt möte om Kunskapsstyrningen den 5 maj. Fick ni några tankar till
hur vi skulle kunna arbeta?
Karin – Mycket intressant att höra de olika lokala programområdena presentera sig,
det borde vara återkommande så att man får höra om alla programområden. Vore
också bra om vi kunde få presentera vårt egna lokala programområde RHF som är så
brett.
Gunnel – Noterade att specialistvården ska påbörja arbetet med att kunna erbjuda
Artrosskola, där primärvården redan är igång. Gunnel tog kontakt med LPO
rörelseorganens sjukdomar för att informera och skapa samarbete.
Rose-Marie – Viktigt att berörda verksamhetschefer får kännedom om vad
arbetsgrupper i andra LPO:n arbetar med och beslutar, t ex arbetsgruppen kring
Barnfetma i LPO Barn, som påverkar Paramedicins verksamhet med ev
omfördelning av resurser, nya rutiner och förändrade arbetssätt. Paramedicin har en
dietist med i arbetsgruppen för Barnfetma, men Rose-Marie har inte blivit
informerad varken från medarbetaren eller från LPO Barn. Vi måste bli bättre på att
involvera berörda verksamhetschefer för insyn och påverkan.
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Birgitta säger att hon deltar i LPO Barn och de har funderat över vem som har
mandat att besluta ett underlag. Diana, verksamhetschef för Barnkliniken, ska ta reda
på det tills deras nästa möte.
Det är viktigt att tydliggöra vem som har beslutsmandatet, också så att vi själva vet
hur vi ska hantera resultatet från vår egen arbetsgrupp med Ryggmärgsskadade så
småningom.
Eva-Charlotte informerar att implementeringsprocessen av de nya vårdförloppen som
kommer från nationell nivå inte ska gå via politiken längre, utan det finns nu en
styrgrupp där vårdförloppen landar för diskussion. Det som beslutas i styrgruppen
måste skickas till alla lokala programområden som är berörda.
Gunnel reflekterar att om vi ska göra det vårdförloppen säger krävs det mer resurser.
Rehabilitering är med i nästan varje vårdförlopp och det kommer inte att fungera
med befintliga resurser.
Eva-Charlotte sammanfattar våra tankar och skickar till Kunskapsstyrningen.
3. Aktuellt från RPO och inkomna dokument
 Det har startats ett nationellt nätverk för rehabilitering av patienter med covid, där
två representanter från varje region deltar. Gunnel Peterson och läkare Pernilla
Ackermark är med från Region Sörmland. Man har haft två möten hittills, nästa är
i slutet på maj med tema försäkringsmedicin, representant från Sörmland kommer
att delta.
 Rose-Marie informerar att man håller på att planera en dagvårdsavdelning i
Nyköping för covid-patienter men även för andra rehab-patienter. Det ska bli en
slags utredningsmottagning för patienter med senare komplikationer av covid.
Man har inte haft någon patientmedverkan med i planeringen av
utredningsmottagningen, men varit i kontakt med andra regioner för att se hur de
har gjort. Det finns redan en Post-covid mottagning där man följer upp
högflödespatienter och IVA-patienter, denna mottagning kommer löpa parallellt
med utredningsmottagningen.
 Färdiga vårdförlopp är Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom och Generisk
modell för rehabilitering i vårdförlopp. Den generiska modellen ska
implementeras i alla så att man får med rehabtänket redan från början. Filmer
kring detta finns på vardforlopp.se
 Vårdförlopp Traumatiska hjärnskador - Man har delats in i mindre arbetsgrupper
och arbetar utifrån modellen patientresan. Det har varit svårt att rekrytera alla
professioner. Vårdförloppet planeras att gå ut på remiss under andra kvartalet
2022.
 Eva Stjernström som är ordförande i RPO kommer att sluta, man vet inte än vem
som efterträder henne.
 Vad gäller habilitering så står det i verksamhetsplanen att man ska titta på
Gränssnittet och samordningen vid övergång till vuxensjukvård för barn- och

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID
2(4)

MINNESANTECKNINGAR
Datum



Dokumentnummer

ungdomshabiliteringens målgrupp. Det ska man rigga för nu och man börjar med
en kartläggning för att tydliggöra hur det ser ut över landet.
De fem kunskapsstöd för området habilitering i primärvården ska vara reviderade
i januari 2022.

5. Synpunkter remisser på vårdförlopp
Vårdförlopp Levnadsvanor:
Rose-Marie – Enhetschef för dietister i primärvården, Åsa Wiberg, ska samla in
synpunkter från Paramedicin. Man har reflekterat över att man inte har nämnt att det
är dietister som gör den kvalificerade rådgivningen kring kostvanor, de har inte
skrivit dietist för att det finns så få dietister. Man kan inte göra riktlinjer efter vad det
finns för professioner eller hur många det finns. Åsa Wiberg skriver ner allt detta i
svaret från Paramedicins håll.
Karin – Saknas information kring försäkringsmedicin, skulle vilja ha med en
standardfras vad gäller den försäkringsmedicinska aspekten i alla vårdförloppen,
detta tas med i det regionala svaret.
Eva-Charlotte – Patienter med kognitiva nedsättningar är en definierad riskgrupp och
man har skrivit att det ska vara kvalificerat stöd inom alla områden men man skriver
inte hur man ska nå fram till de här patienterna. Det behövs bättre kunskapsstöd hur
man kan kommunicera med dessa, MI fungerar inte fullt ut. Vill föreslå att de som
har en funktionsnedsättning ska få riktade specifika uppföljningar.
Gunnel – Skickar sina synpunkter till Eva-Charlotte och Sara.
Bestämmer att vi skriver ett svar på Levnadsvanor och låter de andra vårdförloppen
vara.
6. Uppdrag ryggmärgsskadade
Vi bestämde förra gången att vi går vidare med en nulägeskartläggning. Rose-Marie
har haft möte med Percy Nattfalk och Lisa Malmberg från Utvecklingsenheten.
Några minnesanteckningar från mötet finns inte då det verkar ha blivit något
missförstånd vem som skulle skriva dessa. Eva-Charlotte bokar ett möte med RoseMarie, Percy och Lisa för att aktivera frågan igen. Med en kartläggning får vi ett bra
underlag för att gå vidare och ev kunna få till resurser för ett projekt.
Hälsoval kan inte hjälpa oss med en projektledare, Eva-Charlotte ska fråga FoU.
7. Ordförande hösten
Förslag på ersättare i RPO och ordförande i LPO är Birgitta Törnblom, ett bra förslag
tycker alla. Vid nästa möte 7 oktober är Eva-Charlotte ordförande och sedan tar
Birgitta över.
8. Övriga frågor
Karin - För kännedom vad gäller försäkringsmedicin har man fått frågan angående
samtycke och privata vårdgivare. Frågan handlar om att privata vårdgivare behöver
ta in ett särskilt samtycke från patienten för att kunna lämna ut uppgifter till
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Försäkringskassan då de inte lyder under uppgiftsskyldigheten. Denna fråga är helt
okänd för privata vårdgivare i Sörmland.
Frågan har lyfts via RAG Försäkringsmedicin till RPO, och vidare upp till NPO.
Dokument bifogas dagens minnesanteckningar.
Gunnel – Information från webbinarium den 16 april ”Patientrapporterade utfallsmått
i hälso- och sjukvården och vad kan vi lära oss från insamlingen av EQ-5D inom de
nationella kvalitetsregistren”. Man pratade om EQ-5D som skala och dess
utveckling, man vill få in patientens perspektiv mer så man kan utvärdera det för att
förbättra hälso- och sjukvården.
Arbete pågår på SKR att utveckla en nationell digital plattform som kan hämta data
till alla nationella kvalitetsregister och samtidigt få in det i journalsystemen.
Beräknas ta cirka 5 år att utveckla plattformen.
9. Höstens möte
Torsdag 7 oktober kl 9-11 samt fredag 19 november kl 9-11.
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