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Mötesanteckningar RMPO Hjärt- och kärlsjukdomar 

Datum 2019-03-19 kl. 3 – 2019-03-20 kl. 16.45 

 

Plats Vrinnevisjukhuset i Norrköping 

  

Närvarande Jan-Erik Karlsson, ordf., Jönköping 

Hans Granfeldt, Linköping 

 Lars O Karlsson, Linköping 

 Dawid Kusiak, Jönköping 

Lars-Erik Larsson, Västervik 

  Anne-Marie Suutari, Eksjö 

Rose-Marie Pettersson, Norrköping 

 Maaike Verstraaten, Oskarshamn 

Marie Gustavsson, sekr., Jönköping 

 

 

 

1. Inledning 
Mötesanteckningarna från föregående möte gås igenom och läggs till handlingarna. 

2. Information om NPO och förändringen av centrumråden 
Jan-Erik informerar om bakgrunden till att strukturen för kunskapsstyrning införts, 

vilket uppdrag kunskapsråden har och hur den sjukvårdsregionala organisationen ser ut. 

 

Mer information finns i presentationen Samverkan för god och jämlik hälso- och 

sjukvård. 

 

Arbetet i NPO fortsätter enligt plan. 

Sydöstra sjukvårdsregionens representanter i de nationella arbetsgrupperna är Staffan 

Nilsson och Emma Hag respektive Patric Karlström, Charlotte Arvidsson och Anna 

Strömberg. De har haft ett första möte 

Bruttolistan med förslag ang. högspecialiserad vård är klar. Nu är det Socialstyrelsen 

som handlägger och beslutar. 

 

När NAG slutfört sitt arbete ska implementering i regionerna ske. 

Jan-Erik frågar om det behövs regionala arbetsgrupper för detta eller om 

implementering kan ske direkt i resp. region med avstämning i RMPO. 

 

RMPO ser i nuläget inget behov av regionala arbetsgrupper. 

http://plus.rjl.se/info_files/infosida44883/kunskapsrad_20190204.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida44883/kunskapsrad_20190204.pdf
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3. Årsrapport 2018 
Förslag till årsrapport 2018 har mailats ut före mötet. Inga synpunkter har lämnats. 

Statistik från Västervik saknas. 

 

Jan-Erik föreslår att RMPO delas in i mindre grupper för att till årsrapport 2019 ta fram 

förslag till lämpliga mätetal. 

 

Inga beslut fattas.  

4. Volymer för högspecialiserad vård 
Lars informerar om förslag till volymer 2020. 

 

Inga stora förändringar förväntas utom inom VOC-sektionen där bl.a, TAVI ökar. 

 

Alkoholablationer kommer inte att göras på US framöver. 

5. DT kranskärl – redovisning av uppdrag 
Jan Engvall har beslutat att inte redovisa uppdraget vid detta möte utan på det 

administrativa mötet i morgon. 

 

Mot bakgrund av den information som skickats ut i förväg beslutar RMPO att 

rekommendera införande av DT kranskärl även i Jönköping och Kalmar. 

 

6. Upphandling 

Inga nya upphandlingar har påbörjats. 

 

Det finns områden som borde ses över. Det gäller t.ex ambulans-EKG. 

Jan-Erik tar med frågan till kunskapsråd medicin och akut vård. 

7. Visning av hemodynamiksimulator 
Laila Hubbert visar hur hemodynamiksimulatorn fungerar. Gruppen får testa några 

övningar. 

 

8. Handlingsplan 
Den nya kunskapsorganisationen har beslutat att alla RMPO ska göra en handlingsplan 

för sin verksamhet under året där det bl.a. framgår vilka förbättringsarbeten som ska 

genomföras. För 2019 är det en light-version som gäller. 

Förslag till handlingsplan har mailats ut. 

 

9. Patientlöften 

Samverkansnämnden har fastställt övergripande löften till invånarna i Sydöstra 

sjukvårdsregionen. Dessa löften ska konkretiseras och anpassas i resp. RMPO. 

 

RMPO hjärt- och kärlsjukdomar uttalar att man alltid ger bästa möjliga vård efter 

patientens medicinska behov och utifrån tillgängliga resurser. 
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Mer information om löften till invånarna. 

 

10. Höstens möten och teman 

Nästa möte är den 17 september i Västervik. Temat är  blodproppsförebyggande 

behandling efter PCI vid förmaksflimmer – enkel eller dubbel trombocyuthämning. 

Sista mötet i år är ett videomöte den 5 december kl. 13 – 16 

 

Andra förslag på teman är kardiogenetik och VT-ablation. 

 

Vid anteckningarna 

 

Marie Gustavsson 

http://plus.rjl.se/info_files/infosida44939/Loften_SVN20171201.pdf

