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LPO Rehabilitering, Habilitering och
Försäkringsmedicin (RHF)
Datum:

2022-02-11

Tid:

9.15 – 10.30

Plats:

Teams

Närvarande:

Birgitta Törnblom
Charlotte Demelew Westerberg
Ragnar Eng
Rose-Marie Hedlund
Inger Mossberg
Gunnel Peterson
Mia Arvidsson
Caroline Kjulin

Ej närvarande:

Jenny Karlsson
Magnus Johansson

Sekreterare:

Mia Arvidsson

Dagordning
1. Föregående minnesanteckningar
Genomgång av föregående minnesanteckningar.
Gunnel påpekar att det som inte fungerade tidigare kring Covid-info på
1177, fungerar nu.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Rapport från RPO
- Generiska modellen.
- Ska göras ett arbete nationellt om traumavård, representant behövs.
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- En arbetsgrupp på nationell nivå för att seöver övergången mellan barn
och vuxenhabiliteringen.
- Skall mötesanteckningar från NAG och RAG skickas vidare till den
lokala gruppen? Gruppen önskar så.
4. RAG
Försäkringsmedicin:
Webb-utbildning i Försäkringsmedicin som använts som stöd i
verksamheterna har nu lagts över på extern drift och avgift tas ut per
användare. Vilket medför en risk för minskad användning.
Generiska modellen rehabiliteringen diskuteras.
Detta är en aktiv grupp med möten varje månad.
Rehabilitering:
Har haft ett möte med sydöstra regionen. Diskuterade hur kunskapsstöd
organiseras och hur den generiska modellen ska implementeras.
Rehabiliteringsfrågor inom många vårdförlopp, prioritering av vilka
vårdförlopp som ska ses över. Hur kommer rehab in tidigare?
Aktiv grupp, ses var 4-6:e vecka.
Habilitering:
Träffas ett par gånger per termin i helgrupp, uppdelade i 5 undergrupper
som ses oftare.
5. Inkomna remisser.
Seremisser kunskapsstyrningvard.se
6. Ska inkomna mail med information delas vidare ut i gruppen?
Birgitta sållar och skickar vidare relevant information.
7. Rutin Covid-19, hur fungerar flödet enligt flödesschemat?
Gunnel rapporterar från nätverksträff. Kalmar har arbetat enligt upplägg
där primärvården har huvudansvar för post covid-patienter, samarbete
med specialistvården vid behov. Man har utbildat sjuksköterskor för
bättre telefonrådgivning och screening. Har haft gemensamma möten
länsövergripande för utbyte av erfarenheter. Utvärdering har visat att
några få remisser har skickats till specialistvård, bra hantering i
primärvården.
Åtta platser öppnade på medicinkliniken avsedda covid-patienter, fylls
upp av neuro-patienter.

8. Information om ny Rehabmedicinsk klinik
Rehabmedicinsk klinik ska starta upp, information framöver.
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9. Den generiska modellen.
Hur ska implementering ske? Samtliga regioner står inför samma
problematik, ett implementeringsstöd ska tas fram. Vi diskuterar
möjligheten att Sörmland tar på sig ett ansvar som referens-region kring
modell för implementering. Men vi avvaktar, sitter lugnt i båten och
bevakar frågan.
10. Övriga frågor
Projekt ”Jämlik vård för barn i Sörmland”. Viktigt för att seöver
gränsdragning primärvård, specialistvård, habilitering. Gammal
överenskommelse som är i behov av översyn, kommer projektet uppfylla
det behovet eller ska det finnas en lokal arbetsgrupp?
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