
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 
 

Plats: Central Hotell, Stockholm 

 

 

Sekreterare; Margareta Lind 

 

Ordförande: Kenneth Karlsson 

 

Närvarande: Kenneth Karlsson, Annika Winroth, Anna Philis, Kristina Brengesjö, Ingrid 

Kongslöv, Anette Furberg, Ingrid Meissner, Anna Åberg och Margareta Lind, Annika Waser 

(fre) 

 

Frånvarande: Annika Waser (tors) och Christina Karlsson 

 

  Ansvarig/ 
föredragande 

Föregående 

protokoll  
Kort genomgång från föregående möte. 

Inför framtiden har vi lärt oss att förhandling med 

tilltänkta handledare för EBH behöver ske i ett tidigt 

skede för att säkerställa avtalsskrivning och ekonomi 

med handledare innan EBH-rapport inleds. 

Med anledning av uppkommen fråga, informeras om 

att länk till styrelsemöten som sker via Skype alltid 

finns i mailutskick till kallelse, detta för att underlätta 

inför uppkoppling. 

Kenneth 

Karlsson 

 

 

 

Margareta 

Lind 

 

Nya medlemmar  Ansvarig/ 
föredragande 

Ansökt om 

medlemskap 

Susanna Jangerot Östergötland samt Birgitta 

Törnblom, Sörmland välkomnas som medlemmar i 

föreningen. Välkomstbrev kommer att skickas ut inom 

kort av Margareta. 

 

Margareta 

Lind 

Ekonomi 

   Ansvarig/ 
föredragande 

Lägesrapport  Handledare   

Samarbetet med den tilltänkta handledaren för EBH-

rapport  ”Positionering som intervention”, har 

avbrutits  med anledning av frågor kring ersättning där 

konsensus inte kunde nås. Ambitionen är nu att hitta 

en ny handledare så snart som möjligt så att arbetet 

Anna Philis 

Kenneth 

Karlsson 



 

 

 

 

 

 

 

med rapporten kan komma igång och genomföras.  

Var och en i styrelsen efterforskar inom sin region 

möjliga handledarkandidater. En information och 

uppmaning om att bistå i sökandet efter handledare 

kommer parallellt att skickas ut till föreningens 

medlemmar i form av ett personligt brev.  

 

Kommande 

konferenser 
 Ansvarig/ 

föredragande 

Kvalitetskonferens 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majdagarna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning kvalitetskonferens 2018 i Göteborg. 

Dialog i styrelsen kring erfarenheter från den nyligen 

genomförda kvalitetskonferensen. Erfarenheterna är 

generellt mycket goda. Den 10 oktober 2018  samlas 

den lokala arbetsgruppen för en utvärdering. Utifrån 

den utvärdering, kommer rekommendationer och tips 

att lämnas till nästa arrangör vilket är region Skåne.  

Konferensen bedöms ha inbringat ett positivt 

ekonomiskt överskott om uppskattningsvis ca 150-

190 TKR kr till föreningen.  

Presentationer från konferensen som kommer att 

finnas tillgängliga på föreningens hemsida, kommer 

att utgöras av dokumentation från huvudföreläsarna 

och workshopsen. Om man önskar dokumentation 

från seminarier så uppmanas man att kontakta 

respektive seminarieledare via mail. 

Föreningen sänder ett stort tack till arrangörerna 

VGR samt Region Halland för en mycket väl 

arrangerad konferens. 

 

 

2018 års majdagar genomfördes på Långholmen, bl.a. 

Kjell Lindströms föreläste, vilket var uppskattat samt 

en blandning av redovisning och dialog kring internt 

genomfört habiliteringsarbete ute i landet, så som tex.  

EBH, prioriteringar och kvalitetsregister bl.a.  

Prioriteringsarbete, kompetensförsörjning kom som 

förslag på områden från medlemmar inför 

majdagarna 2019 . Styrelsen utser Annika Winroth 

och Ingrid Meissner till arbetsgrupp att arbeta med 

innehållet i vårens kommande majdagar 2019. 

 

Ett projekt benämnt ”Strategi för kompetens och 

kompetensförsörjning” inleds i Stockholm under 

hösten, i Jönköping startar man projektet  ”Attraktiv 

arbetsplats 2023, hur får vi folk att stanna?” 

Eventuellt kan något av dessa vara möjliga att hämta 

erfarenheter och uppslag ur till majdagarna 2019. 

Anna Philis 

 

Kenneth 

Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationellt 

prioriteringsarbete 

 

Föreningens områden uppmanas att lyfta  frågan om 

innehållet i majdagarna,  på sina respektive möten 

under hösten 2018. 

 

 

 

60 personer är anmälda till konferensen på Gotland i 

oktober 2018, ett stort antal regioner och landsting 

finns representerade bland deltagarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingrid 

Kongslöv 

 

EBH 

  Ansvarig/ 
Föredragande 

Rapport  En processkarta som ger en överskådlig bild över 

processen för EBH-rapporter ser ut, har tagits fram. 

Styrelsen beslutar att tidslinjen antas som 

arbetsmodell, den kommer att läggas ut på hemsidan. 

Arbetsgången vid genomförandet av EBH-rapporter 

beskrivs i en checklista, styrelsen beslutar att anta 

checklistan, vilken även den kommer att läggas ut på 

föreningens hemsida.  

Styrelsen beslutar att en mall för rapportens struktur 

och typsnitt ska tas fram. Ingrid Kongslöv vidtalar 

Annika Gingby i frågan. 

 

Styrelsen har en dialog i frågan om EBH-rapporten 

”Autism vuxna” vilken beslutades om på årsmötet i 

maj 2018. Styrelsen utser Ingrid Meissner som 

ansvarig för det arbetet.  

 

Styrelsen har fått en förfrågan från SBU om 

samverkan kring vetenskapliga rapporter. Kenneth 

Karlsson håller i den samverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Philis 

Ingrid 

Kongslöv 

Kenneth 

Karlsson 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporter och uppföljning från möten, konferenser m m 

  Ansvarig/ 

föredragande 

Försäkringskassan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMCUP samt 

CPUP styrgrupp 

Nationellt möte gällande intyg, i samverkan med 

läkarföreningen. Lokalt, regionalt och nationellt har 

man arbetat med frågan om intyg, bla. ”en väg in” . 

Man har som ambition att ta fram ett digitalt intyg 

som ska kunna används som ett basdokument. Vidare 

är ambitionen att ha en så jämlik bedömning som 

möjligt över landet. Att beakta arbetsmiljön för läkare 

också viktig aspekt. Från läkarföreningens håll har 

man framfört att just intygsskrivningen finns med som 

en del i bakgrunden när det gäller bristen på 

barnneurologer i landet. Sammanfattningsvis strävar 

man efter ett förenklat förfarande, ”en väg in”, efter 

att få tillgång till medicinska beslutsstödet som FK 

har, efter att utveckla digitalt intyg samt  

återhållsamhet med att begära nya intyg och att istället  

använda de som redan finn.  Föreningen verkar för att 

SKL ska lyfta frågan nationellt. 

Slutligen publiceras nu under hösten 2018 en 

webbutbildning till landets alla ST-läkare kring intyg. 

 

Som styrelsens representant i  MMCUP´s styrgrupp 

utses Annika Waser. 

Anna Åberg utses som styrelsens representant i 

CPUP’s styrgrupp.  

Som representant i samverkan med läkarföreningen 

utses Anette Furberg tillsammans med Kenneth 

Karlsson. 

Kenneth 

Karlsson 

Kvalitet 

  Ansvarig/ 
föredragande 

HABQ Dialog förs om hur samverkan mellan föreningens 

styrelse och registrets styrgrupp kan se ut framåt.  

Kristina Brengesjö och Kenneth Karlsson bokar ett 

möte med styrgruppen för fortsatt dialog. 

Information om att Skåne har ett utvecklingsarbete 

som går mot att dubbelregistrering i både journal och i 

kvalitetsregister inte ska vara nödvändig på sikt, 

styrelsen följer detta med stort intresse.  

Kristina 

Brengesjö 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationspunkter 

  Ansvarig/ 
föredragande 

Nationell 

kunskapsstyrning 

Lägesrapport nationell kunskapsstyrning och 

programområde. Årsmötet i maj 2018 lyfte detta som 

en viktig fråga för föreningen att arbeta med och 

bevaka framåt. Nomineringarna skulle vara klara i 

augusti för det nationella arbetet i det nya 

programområdet ”Rehabilitering, Habilitering och 

försäkringsmedicin”. 

Tankar förs fram om att exempelvis kunna bjuda in 

ordföranden för programorådet till majdagarna.  

Styrelsen kommer att följa utvecklingen på nationell 

nivå och i vissa delar även delta och medverka i 

utvecklingen på den regionala nivå. 

 

Kenneth 

Karlsson 

Uppdrag styrelsen Ingrid Meissner EBH-ansvarig  för ”Vuxna med 

autism” 

Anna Philis och Ingrid Kongslöv, EBH-styrgrupp 

Christina Karlsson, kassör 

Annette Furberg, Kenneth Karlsson, Läkarföreningen 

Annika Waser, representant  MMCUP styrgrupp. 

Anna Åberg, representant  CPUP styrgrupp.  

 

 

 

 

 

Hemsidan 

  Ansvarig/ 
föredragande 

Föreningens 

hemsida 

Frågor via mail till föreningens hemsida diskuteras. 

Just nu kommer samtliga frågor till Kenneth och 

Margareta. Styrelsen har en dialog kring om systemet 

eventuellt skulle behöva fungera på ett annat sätt. 

Kenneth och Margareta bokar in en tid med Annika 

Gingby för dialog och för att gå igenom olika viktiga 

funktioner på hemsidan och olika eventuella 

Annika 

Winroth 



 

 

 

 

 

 

 

utvecklingsbehov. 

Styrelsen uppmanar medlemmarna att bjuda in 

enhetschefer och verksamhetsutvecklare till hemsidan 

för tillgång till bl.a. forumfrågor mm. 

 

Frågan om vad föreningen ska anslå och länka till på 

hemsidan är uppe för dialog och är något som är 

under fortsatt utveckling. 

 

På hemsidan finns en sida som benämns ”Områden” 

den kommer uppdateras med nya områdes-

indelningen. Därutöver uppmanas styrelsen att skriva 

in information om sin region/sitt landsting på sidan. 

Övriga frågor Rutin när vuxna patienter far illa. Ingen tydlig 

riktning finns, både Skåne och Stockholm har försökt 

ta fram rutin, men funnit att det inte finns juridiskt 

stöd för hur en sådan skulle utformas. Jmf. 

Exempelvis det omfattande lagstöd som finns 

gällande rutin för när barn misstänks fara illa. 

 

Tankar om att möjligen ändra namn på föreningen 

tas upp till dialog. Det framförs tankar om att namnet 

till viss del kan upplevas missvisande. Föreningen är 

inte ett forum för chefer utan syftar till att höja 

kvaliteten och jämlikheten för Habiliteringens 

patienter, att fungera som en kvalitetssäkring av 

verksamhetsinnehåll.  Skulle vi t.ex. eventuellt kunna 

byta namn till ”Habilitering i Sverige”? 

Områdesträffarna uppmanas lyfta frågan. 

 

Kostnad per patient (KPP), från och med nästa år kan 

vi komma att behöva koda alla kontakter/besökstyper 

med DRG och KVÅ. SKL driver detta nationellt. 

Viktigt att alla KVÅ-kodar enligt habiliteringens 

nationellt framtagna lista. 

 

Intyg för vuxna patienter och ansvarsfördelning 

mellan HAB och primärvården är uppe till dialog.  

Lite olika lösningar finns i olika regioner bl.a. 

beroende på organisation. Intygsunderlag (intyg om 

given habilitering) har tagits fram av Skåne, där 

patienten får med sig ett sådant från Hab och kan ta 

med sig till PV-läkaren. Tanken är att utgöra ett 

Kristina 

Brengesjö 

Ingrid 

Kongslöv 

Kenneth 

Karlsson 



 

 

 

 

 

 

 

digitalt stöd till framtagandet av intyg. 

EU-  samarbete inom funktionshinderområdet kan 

vara värt att undersöka, lyftes på årsmötet.  

Uppe för dialog vid styrelsemötet. Frågan parkeras för 

närvarande. 

 

 

 

 

 

Kalender 2018 och 2019  

Styrelsemöte 2018-09-20—2018-09-21 

2019-01-22--23 

2019-05-15 (Långholmen) 

Skypemöte 2018-11-28 kl 15.00-16.30 

Skypemöte 2019-04-09 15.00-16.30 

Majdagarna  2019-05-16---17 

Årsmöte  2019-05-16 


