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1. Inledning 
Anteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

 

RMPO har bytt namn till RPO. 

2. Information från NPO och Kunskapsråd 
Jan-Erik informerar om arbetet i NPO. 

 

Det som är aktuellt nu är remisser för SVF hjärtsvikt och SVF kritisk benischemi. 

SVF icke-cancer heter numera personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. 

Med anledning av dessa remisser är det möjligt att ett extra RPO-möte behövs. 

NPO ansöker om att även varicer och venösa bensår blir ett personcentrerat och 

sammanhållet vårdförlopp. 

 

Aortastenos är också ett av NPO prioriterat område men NPO kommer i nuläget inte att 

ansöka om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. 

 

NPO har möte nästa vecka. 

 

3. Planering Regionmötet  
Nästa års Regionmöte är i Västervik den 19 mars. 

 

Eftermiddagen kommer att handla om graviditet och hjärtsjukdom ur olika aspekter. 

Besked från deltagande föreläsare måste finnas till den 31 januari.  

 

Inbjudan skickas ut i början av februari. 
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4. Årsrapport 
Direktiven för årsrapport 2019 ser ungefär likadana ut som tidigare år. 

 

Marie mailar ut blankett för den statistik som inte kan hämtas ur Swedeheart. Deadline 

för att skicka in underlaget är den 15 februari. 

 

5. Angiolab på Ryhov 
Jan informerar om att angiolabbet på Ryhov är ur funktion och att ny utrustning ska 

köpas in. Det krävs också en ombyggnation. Den nya utrustningen beräknas vara på 

plats vecka 12.  

 
Patienter remitteras till Skövde under tiden. Någon enstaka patient har också remitterats 

till US. 

 

6. Remisser 
Det råder oklarhet om vart remisser för alkoholablationer ska skickas efter att US slutat 

göra ingreppet. 

 

Lars undersöker vad som gäller. 

 

Det har varit diskussioner om CTO-remisser. 

 

RPO föreslår att en arbetsgrupp med representanter från Norrköping, Jönköping och US 

bildas för att diskutera hur rutinerna ska se ut. 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte är i Västervik den 17-18 mars. Mötet börjar kl. 13 den 17 mars. 


