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Minnesanteckningar – LPO – Rehabilitering,
habilitering och försäkringsmedicin = LPO RHF
Datum:

2021-10-07

Tid:

09.00 – 10.00

Plats:

Teams

Närvarande:

Eva-Charlotte Bernthson
Karin Lövgren Karlsson
Rose-Marie Hedlund
Gunnel Peterson
Birgitta Törnblom
Ragnar Eng
Inger Mossberg
Magnus Johansson
Jenny Karlsson

Ej närvarande:
Sekreterare:

Sara Dywall

Dagordning
1. Föregående minnesanteckningar
Inget. Läggs till handling.
2. Aktuella remisser
De aktuella remisserna finns att se på Kunskapsstyrningsvard.se
Rose-Marie tittar på cancersjukdomar, Eva-Charlotte tittar på psykisk hälsa, Gunnel
tittar på rörelseorganens sjukdomar och cancersjukdomar, Karin ser över alla
vårdförlopp så att försäkringsmedicin finns med.
Synpunkter lämnas till Sara senast 11 november så skickar hon in ett gemensamt svar
från vårt LPO.
3. Uppdrag ryggmärgsskadade, uppföljning
Arbetsgruppen gjorde en nulägeskartläggning hur det ser ut för personer med
ryggmärgsskada. Man har försökt låta arbetsgruppen fortsätta men det har inte gått
att resurssätta den. Man valde därför att sammanställa kartläggningen och skicka
underlaget till Inger Mossberg och Magnus Johansson, som ett underlag inför arbetet
med att skapa en Rehabmedicinsk klinik

Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID
1(3)

MINNESANTECKNINGAR
Datum

Dokumentnummer

4. Rutin Uppföljning och rehabilitering Covid-19
Länsstyrgruppen har gett oss i uppdrag att bli ansvariga för rutin ”Rutin uppföljning
och rehabilitering covid-19 i primärvård”, framtagen av regionen och kommunerna i
samverkan och beslutad av Länsstyrgruppen.
Vårt LPO ansvarar för regelbunden uppföljning av rutinen och om vi gör
revideringar är det viktigt att det kommer till Länsstyrgruppen för beslut.
Eftersom rutinen berör kommunal verksamhet så jobbar man på att försöka få med en
kommunal representant i vårt LPO.
Det finns också en rutin för specialistvården ”Uppföljning och rehabilitering för
sjukhusvårdade patienter med genomgången Covid-19”. Den har tagits fram av
arbetsgrupp på sjukhus, patientsäkerhetsenheten m fl och är beslutad i RSSL.
Vi bestämmer att båda rutinerna följs upp på vårens första möte. Gunnel ansvarar för
att checka av behov när det gäller rutinen för primärvården och Rose-Marie för
specialistvården.
Sara undersöker om rutinerna kan speglas till vår hemsida på Insidan så de är
lättillgängliga för oss i LPO RHF.
5. Aktuellt från RPO
Man har bytt ordförande från Eva Stjernström till Annika Öst Nilsson.
Frågan kring hur vi ska implementera den generiska modellen för rehabilitering i
Sörmland är lyft till Jennie Björkman, rådet för Kunskapsstyrning, och förslaget är
att se till att rehabilitering finns med när man gör GAP-analyser. Detta ska diskuteras
på nästa kunskapsstyrningsmöte. Informationsmaterial kring den generiska modellen
för rehabilitering finns här: Generisk modell för rehabilitering - Kunskapsstyrning
(kunskapsstyrningvard.se)
Vårt RPO och RPO hjärt- och kärlsjukdomar har haft möte för att titta på behov av
rehabilitering som finns inom vårdförlopp hjärtsvikt. Utmaningen är
rehabiliteringsdelen och särskilt bemanningen. Dialogen på mötet handlade om ifall
det går att bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete av arbetssätt, utbildning m.m
sjukvårdsregionalt i stället för att varje region ska göra detta var för sig.
I NPO RHF jobbar man med insatsområdet om Gränssnittet och samordningen vid
övergång till vuxensjukvård för barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp.
Nominering skulle starta efter sommaren men mer information än så har inte
kommit. Birgitta tar med sig frågan till RPO:s nästa möte.
Man har reviderat de kunskapsstöd som fanns inom primärvård gällande
Habiliteringspatienter. Den frågan behöver också följas upp.
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6. Rapportering från RAG
Rose-Marie rapporterar från RAG Rehabilitering. Där har man bytt ordförande och
gruppen behöver formatera sig och lägga upp en strategi hur de ska arbeta i
fortsättningen.
Karin rapporterar från RAG Försäkringsmedicin där man jobbar väldigt aktivt. De
brukar lyfta ner det som kommer från det nationella programområdet och nu är
uppdraget att hitta en strategi för ledning och styrning försäkringsmedicin.
De har tagit fram ett formulär för patienter som ska finnas i 1177 angående
sjukskrivning inför ett läkarbesök på vårdcentraler.
De har jobbat fram att vi kan erbjuda en utbildning på Uppsala Universitet för
rehabkoordinatorerna i region Sörmland.
De har tittat på hur man kan koppla kliniskt kunskapsstöd direkt till det
försäkringsmedicinska beslutsstödet.
Vad gäller Samtycke privata vårdgivare så är frågan inte klargjord ännu. Karin
rapporterar mer vid nästa möte.
7. Inkomna dokument
I den nationella arbetsgruppen NAG Uppföljning efter Covid-19 har det tagits fram
ett formulär där patienten kan fylla i symtom efter Covid-19 inför vårdbesök.
Formuläret finns på 1177, se stycket Du kan förbereda vårdbesöket
8. Övriga frågor
Inget.
9. Nästa möte
Eva-Charlotte lämnar nu över ordförandeskapet till Birgitta Törnblom.
Sekreterare Sara Dywall slutar och Jenny Karlsson tar över uppdraget.
Nästa möte är fredag 19 november.
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