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Minnesanteckning LPO – Rehabilitering, habilitering
och försäkringsmedicin, RHF
Datum:

2021-11-19

Tid:

9.00 – 12.00

Plats:

Teams

Närvarande:

Birgitta Törnblom, ordförande
Rose-Marie Hedlund
Gunnel Peterson
Inger Mossberg
Magnus Johansson
Charlotte Demelew Westerberg

Frånvarande:

Inger Mossberg, meddelat frånvaro
Karin Karlsson Lövgren, meddelat frånvaro

Sekreterare:

Jenny Karlsson

Dagordning
1. Föregående minnesanteckningar
Godkänns och läggs till handlingarna.
2. Rapportering från RPO RHF
Sedan LPO RHF i oktober har det varit två RPO RHF, dessa möten
sammanfattas nedan.
Ny ordförande i RPO RHF är Annika Öst Nilsson, region Gävleborg.
NPO har tagit fram beslutsstöd till generisk modell som RPO har tagit
del av och ombeds komma med synpunkter på, observera att dessa är ej
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beslutade än. RPO har diskuterat att iordningställa en kort version av den
generiska modellen samt en patientinformation.
NPO planerar ett dialogmöte med patientföreningar och personal i
Regionerna, ska ske under första kvartalet 2022.
På 1177 finns information ”Så kan du må bättre efter covid-19”. Stora
problem inom samtliga regioner med uppföljning av vilken eftervård
som har getts då det saknas KVÅ-koder hela vägen samt att dessa har
använts olika.
Diskussioner förs i RPO hur arbetsgrupperna regionalt ska arbeta, finns
ett uppdrag som har skickats ut. Birgitta bifogar uppdraget vid utskick av
minnesanteckningarna för alla att ta del av.
3. Rapportering från RAG
Försäkringsmedicin: Arbetar med ersättning för rehab-koordinering där
resurserna har fördelats olika i regionerna. Ser över en jämnare
fördelning.
RAG har beslutat att gruppen skickar ett gemensamt remissvar för
försäkringsmedicin då det är svårt att svara enskilt för varje region.
Privata vårdgivare är skyldiga att efterfråga samtycke från patienten
innan t. ex. en utredning. Detta är ett lagkrav. RAG har enats om att
samtycke för utlämning av information för privata vårdgivare är
verksamhetschefs ansvar. RAG samstämmiga i beslutet och att alla
regioner gör lika i den frågan.
Diskussion kring uppföljningsmått, verksamheter inom vården använder
olika KVÅ-koder gällande covid-19 vården och det ger inte tillförlitliga
fakta.
Rehabilitering: Diskuterat generiska modellen för rehabilitering och hur
den kan användas i regionerna, ingen tydlig bild över hur den kommer
att användas.
Information på 1177 där det finns en önskan om att likställa info på
regionerna. Region Jönköping är ett bra exempel.
Habilitering, hörsel, syn och tolk: RAG Habilitering har fyra
undergrupper. För att skaffa sig en bild över vad undergrupperna arbetar
med i dagsläget så har RAG gjort en enkät för dem att besvara.
RAG har diskuterat hur vi mellan regionerna kan dela med oss av
digitala utbildningar. I dagsläget endast diskussioner då det finns
svårigheter kring att dela dessa utbildningar mellan regionerna.
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4. Inkomna remisser
Nya nationella kunskapsstöd på öppen remiss med sista svarsdatum 15
februari.
- Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Stroke &
TIA - fortsatt vård och rehabilitering - Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Stroke &
TIA – tidiga insatser och vård
Birgitta ber alla vid dagens möte se över remisserna samt sammanställa
synpunkter, dessa skickas till sekreterare Jenny Karlsson senaste den 1
februari.
Jenny och Birgitta ansvarar för att svara på remisserna till den 15
februari.
Fler remisser än ovannämnda berör våra verksamhetsområden och finns
att ta del av på kunskapstyrningvard.se
Hälsoval: Upplever bekymmer kring ökade kostnader för digitala
vårdgivare. Ber alla att i remissvar beakta att verksamheterna bör sätta
ramar för vilken typ av vård och vad som krävs för att sätta diagnos via
digitala vårdgivare. Belys gärna om det finns moment som man anser
behövs göras fysiskt och säkerställ med vilken form vården ska ges och
hur ett besök ska genomföras.
5. Inkomna dokument/inbjudningar
Nätverksträff NPO inom området Rehabilitering, den 19 november.
Gunnel deltar som representant från Region Sörmland samt Pernilla
Ackermark överläkare på Ger-Rehabkliniken i Nyköping.
6. Nomineringar
Inkommit Nomineringsförfrågan till Nationell arbetsgrupp (NAG) för
gränssnitt och samordning vid övergång till vuxensjukvård för barn- och
ungdomshabiliteringens målgrupp.
Birgitta har skickat ut nomineringsförfrågan till de som det berör i LPO
RHF, samtliga ombeds att se över vilka personer LPO RHF kan
nominera från sin respektive verksamhet.
Sista svarsdag är den 15 januari 2022.
7. Övriga frågor
Patient rapport covid-19 via 1177. Gunnel rapporterar bekymmer med
covid-19 rapport på 1177, ej funktionell. Rapporterar detta till ansvariga
på 1177.
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8. Möten våren 2022
11 februari kl. 9 – 11
13 maj kl. 9 – 11
Kallelse skickas ut efter dagens möte.
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