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LPO Rehabilitering, Habilitering och
Försäkringsmedicin (RHF)
Datum:

2022-05-12

Tid:

13.00 – 15.00

Plats:

Teams

Närvarande:

Birgitta Törnblom
Charlotte Demelew Westerberg
Ragnar Eng
Rose-Marie Hedlund
Maria Bolwig
Linn Alvén

Ej närvarande:

Gunnel Peterson
Inger Mossberg
Magnus Johansson

Sekreterare:

Jenny Karlsson

Dagordning
1. Föregående minnesanteckningar
Utifrån uppstart av Rehabmedicinska klinikens kommer Ann Westöö att
bjudas in till LPO.
2. Medlemmar och nominering av ny ordförande
Presentation av deltagare vid dagens möte.
Birgitta Törnblom avslutar sin tjänst som verksamhetschef i augusti och
ordföranderollen måste tillsättas av annan. Ordförande i LPO deltar även
i RPO. Framkommer synpunkt är att det är viktigt med representation
från Habiliteringsverksamheten i RPO och LPO. Charlotte Demelew
Westerberg tillfrågas om ordförandeskap från augusti, hon och övriga på
mötet är positiva till det.
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Charlotte nomineras för att ta över ordförandeskapet från om med
augusti, Birgitta meddela Rådet för kunskapstyrningen om detta.
3. Rapportering från RPO RHF
Minnesanteckningarna från NPO och RPO RHF har bifogats med dagens
kallelse, nedan följer det som Birgitta lyfter vid dagens möte.
Respektive region presenterade hur långt LPO-arbetet har kommit i de
sju regionerna. Det framkommer att man har kommit olika långt i
utvecklingen av LAG och LPO. Programområde rehabilitering
habilitering försäkringsmedicin är väldigt brett vilket gör det svårt att
vara insatt i alla olika delar.
NPO, det finns bra webinarier att ta del av. Inbjudningar har gått ut till
LPO RHF via Birgitta.
Det har varit bra dragningar, Försäkringsmedicin försöker sprida
informationen om webinarierna för att fler ska ta del av dessa.
Webinarie den 13 juni kl. 14.30 – 16.00, handlar om implementering av
generiska modellen. Birgitta skickar ut inbjudan till samtliga i LPO
RHF.
En NAG- habiliteringen har kommit igång, gällande gränssnittet
övergång från barn och ungdomshabilitering till vuxensjukvård. 27
personer har nominerats till arbetsgruppen och alla har antagits. Angelica
Gustafsson SMO är utsedd som processledare, förslag att hon bjuds in
till ett LPO RHF under hösten för en dragning.
4. Rapportering från RAG
Försäkringsmedicin– generiska modellen, stämt av hur långt man har
kommit med arbetet med arbetsgrupperna. Värmland jobbar på bra, blir
en tydlig referensregion.
Utbildningar i försäkringsmedicin av rehabkoordinatorer kommer att ges
i Uppsala.
En aktiv RAG med bra erfarenhetsutbyte och nätverk. Har precis skapat
en teamsgrupp där representanterna kan dela dokument och diskutera.
Rehabilitering– bra forum för att dela kunskap. Diskussion kring hur
det går med uppstart av arbetsgrupper. Inte helt tydligt kring uppdraget i
denna RAG. Diskuterat generiska modellen och implementering, KVÅkodning rehabplaner.
Habilitering– (ingår även Tolkcentral, Hörsel- och dövmottagning,
Synmottagning). Många undergrupper och svårt att hitta en bra struktur.
5. Inkomna remisser
Inga inkomna remisser.
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6. Implementering generisk modell
Generiska modellen är egentligen inget nytt, viktigt att få till en
g e m e n s a m rehabplan det är nyckeln till ett fungerande informationsflöde.
Svårigheten är att modellen ska genomsyra alla processer och vid
övergångar mellan verksamheter.
Diskussion kring beslutsgång.
Birgitta lyfter frågan till rådet för kunskapsstyrningen och återkommer
via mejl till arbetsgruppen.
7. Övriga frågor
Information från Gunnel Peterson som inkommit via mail då hon har
förhinder att delta vid dagens möte:
1. Ang. covid-19: Vi har uppdaterat riktlinjer för fysioterapi – inga stor

ändringar men ska uppdatera på samverkanswebben senare i vår. Jag
avvaktar ett möte jag var kallad till (men som nu sköts upp några
veckor) ang. post-covid i Sörmland för att seom det är andra
ändringar vi samtidigt behöver uppdatera.
2. Vårdförlopp hjärtsvikt på gång, Johanna Öberg (kollega till mig) har
deltagit i GAPanalys. Fysioterapibehov påVC vid införande för
bedömning och träning enligt vårdförlopp. De fortsätter diskussioner i
höst, inget datum bestämts.
FVIS – arbetsström 2. Rehabilitering, habilitering och
försäkringsmedicin. Arbetet har just startat och förväntas pågå till
november.
8. Nästa möte
2022-10-04 kl. 10.00 – 12.00
2022-11-29 kl. 10.00 – 12.00
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