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Mötesanteckningar RMPO Hjärt- och kärlsjukdomar 

Datum 2019-09-17 kl. 9.30 – 15.30 

 

Plats Västerviks sjukhus 

  

Närvarande Jan-Erik Karlsson, ordf., Jönköping 

 Sadegh Dolatabadi, Oskarshamn 

Hans Granfeldt, Linköping 

 Lars O Karlsson, Linköping 

 Lars-Erik Larsson, Västervik 

  Rose-Marie Pettersson, Norrköping 

 Jan Thollander, Jönköping 

Charlotte Arvidsson, NAG hjärtsvikt,  

Patric Karlström, NAG hjärtsvikt 

Staffan Nilsson, NAG sekundärprevention 

Stefan Bragsjö, punkt 6 

Marie Gustavsson, sekr., Jönköping 

 

 

 

1. Inledning 
Sadegh Dolatabadi och Jan Thollander hälsas välkomna till gruppen. Sadegh ersätter 

Maaike i Oskarshamn och Jan ersätter Dawid i Jönköping. 

 

Anteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

2. Information från RSL 
Jan-Erik informerar om senaste mötet med RSL. Fokus i RSL har under en lång tid nu 

varit frågor kring kunskapsstyrningsprojektet. 

 

I Sydöstra sjukvårdsregionen finns ca 1 miljon invånare. Målet med samverkan är att 

tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, främja och bidra till invånarnas 

hälsa, främja och bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionen 

och att solidariskt hjälpa varandra. 

Samverkan omfattar all hälso- och sjukvård men också t.ex. kompetensförsörjning, 

forskning, IT-stöd i vården, upphandling och hållbar utveckling. 

 

RMPOs grundläggande uppdrag är att samverka för god vård. 

 

Anteckningar från RSLs möten finns publicerade på Sydöstra sjukvårdsregionens 

webbplats. 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44880
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44880
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3. Information om NPO 
Jan-Erik informerar om arbetet i NPO.  En av NPOs uppgifter handlar om de nationella 

kvalitetsregister som är kopplade till respektive NPO. NPO ska diskutera registrens 

relevans, användbarhet och tillgänglighet för kvalitetssäkring/utveckling och 

kunskapsstyrning på lokal/regional, sjukvårsregional och nationell nivå. 

 

NPO skriver inte riktlinjer. Det är Socialstyrelsens uppgift men NPO är remissinstans. 

 

En kärlkirurg är adjungerad till NPO. Två nationella arbetsgrupper håller på att bildas. 

Dels NAG varicer och bensår och dels NAG kritisk benischemi. 

 

Under hösten startar ett arbete med standardiserade vårdförlopp. Det är en del av 

kunskapsstyrningen. Arbetet med att ta fram SVF kommer att ske i samarbete mellan de 

nationella programområdena, nationella samverkansgrupperna, den sjukvårdsregionala 

och de regionala strukturerna för kunskapsstyrning, berörda myndigheter. 

 

För NPO hjärt- och kärlsjukdomar är SVF hjärtsvikt och SVF kritisk ischemi beslutade. 

4. Information från NAG hjärtsvikt 
Charlotte Arvidsson och Patric Karlström, Sydöstra sjukvårdsregionens representanter i 

NAG hjärtsvikt informerar om sitt uppdrag och arbete i NAG. Ett förslag till SVF 

hjärtsvikt presenteras. 

Länk till presentationen 

 

5. Information från NAG sekundärprevention 
Staffan Nilsson, en av Sydöstra sjukvårdsregionens representanter i NAG 

sekundärprevention informerar om NAGs uppdrag och arbete. 

 

Länk till Staffans presentation 

 

6. Information från RMPO rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin - hälsoekonomi 
Sydöstra sjukvårdsregionen har nationellt ansvar för NPO rehabilitering, habilitering 

och försäkringsmedicin. Stefan Bragsjö är ordförande i NPO. NPO rehabilitering, 

habilitering och försäkringsmedicin har ekenomiska medel från Sydöstra 

sjukvårdsregionen och har valt att arbeta med hälsoekonomi kring rehabilitering. Ett av 

projekten handlar om att samverka med NPO och RMPO hjärt- och kärlsjukdomar kring 

fysisk träning. Lars-Åke Levin tar fram underlag om vad som redan finns. Detta ska 

sedan användas till hälsoekonomisk beräkning av implementeringsförslag från de 

nationella arbetsgrupperna inom NPO hjärt- och kärlsjukdomar. 

7. Hur jobbar vi i Sydöstra sjukvårdsregionen utifrån NAGs 
arbete? 
Workshop om hur NAGs modeller bäst implementeras i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 
RMPO beslutar tillsätta RAG hjärtsvikt. 

http://plus.rjl.se/info_files/infosida44939/NAG_hjartsvikt.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida44939/NAG_sekundprev.pdf
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RMPO anser att implementeringen av NAG sekundärpreventions modell kan ske utan 

att en RAG tillsätts. 

 

8. ST-utbildning 
ST-utbildning arrangeras 2 ggr per år. En dag på våren och 2 dagar på hösten som 

internat. 
 
Principerna för ST-utbildningen är att ansvaret för utbildningarna roterar mellan 

klinikerna. Den arrangerande kliniken står också för ev. merkostnader för t.ex. externa 

föreläsare. 

 

Den 1-2 oktober arrangeras höstens utbildningsdagar med tema onkokardiologi. 17 ST-

läkare är anmälda. 

 

9. Nästa möte och möten 2020 

Nästa möte är ett videomöte den 5 december kl. 13 – 16. 

 

Möten 2020: 

23 januari, videomöte kl. 13-16. 

17 – 18 mars i Västervik i samband med Administrativt möte den 18 mars och 

Regionmöte den 19 mars. 

17 september i Jönköping. 

3 december, videomöte kl. 13-16. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Marie Gustavsson 


