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Mötesanteckningar RMPO Hjärt- och kärlsjukdomar 

Datum 2020-03-17 kl. 13.00  – 14.00 

 

Plats Digitalt möte 

  

Närvarande Jan-Erik Karlsson, ordf., Jönköping 

Magnus Cernerud, Värnamo 

Melinda Csegedi, Eksjö 

Christofer Digerfeldt, Norrköping 

  Lars O Karlsson, Linköping 

Lars-Erik Larsson, Västervik 

  Jesper Schüllerqvist, Västervik 

Marie Gustavsson, sekr., Jönköping 

 

 

1. Inledning 
Anteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

 

2. Regionmöte/administrativt möte 
Avbokningen av lokaler och mat för regionmötet medför en kostnad på drygt 25 000 kr. 

Möjlighet finns att kostnadsfritt göra en ombokning till senare. 

Avbokningen av det administrativa mötet medför ingen kostnad. 

I nuläget är det inte möjligt att avgöra om regionmötet kan genomföras under hösten. 

Det är inte heller möjligt att bestämma nytt datum för administrativa mötet. 

 

Jan-Erik, Jesper/Lars-Erik och Lars återkommer med förslag när situationen med covid-

19 lugnat ner sig. 

 

3. Årsrapport  
Årsrapporten görs klar och mailas ut för synpunkter. 

 

4. Volymer för högspecialiserad vård 
Ärendet utgår. 

5. Kunskapsstyrning 
Jan-Erik informerar om arbetet i NPO.  

Arbetet i de nationella arbetsgrupperna sekundärprevention och venösa bensår pågår. 

 
Remissvar har lämnats för den första omgången av  personcentrerade och sammanhållna 
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vårdförlopp där bl.a. kritisk benischemi  ingår är klara. I nästa omgång som kommer i 

mitten av april kommer hjärtsvikt att ingå. Det kan behövas ett extra RPO för att hantera 

svaret. 

RPO endokrinologi bildar en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för SGLT2-hämmare 

och vill även ha med kardiologer i gruppen. Anja Fagerström, Kalmar, Maria 

Jakovlevski Hedbäck  och Patric Karlström, Jönköping har anmält intresse att vara med. 

RPO anser att även Peter Wodlin, Linköping bör ingå i gruppen. 

 

Jan-Erik kontaktar RPO endokrinologi. 
 
6. ST-utbildningen 
ST-akademin kardiologi har hållit på i drygt 5  år nu enligt fastställd tidplan och 

roterande ansvar. 

 

Kommande utbildningsdag har flyttats från Kalmar till Linköping. Kalmar har flaggat 

för minskat intresse för att ansvara för moment i utbildningen. 

Planeringsgruppen har ställt frågan om hur RPO ser på utbildningen och hur 

planeringen framöver ska se ut. 

 

RPO uttalar att ST-utbildningen är uppskattad, kostnadseffektiv och absolut bör vara 

kvar. Ett alternativ till att cirkulera vårens utbildningsdag mellan regionerna är att 

förlägga även den till någon central plats i Sjukvårdsregionen.  

 

7. eRemiss 
Lars har fått besked om att eRemisserna ska stoppas/pausas eftersom de inte har 

medfört någon förenkling utan tvärtom en del merarbete. Övriga kliniker har inte fått 

samma besked. 

 

Lars återkommer med besked om exakt när eRemisserna stoppas. 

 

8. Kommande möte 
Mötestiden den 17 september står kvar. 

 

Jan-Erik föreslår GUCH-tema och bjuder in arbetsgruppen för Gravida med 

hjärtsjukdom. 
 

9. Situationen på US med anledning av covid-19-pandemin 

Lars informerar om situationen på US. Fr.o.m. idag har man stängt vissa elektiva platser 

och från mitten av nästa vecka kommer en avdelning att göras om till infektionsklinik. 

 

Därefter kommer man enbart att kunna hantera akuta patienter och där fördröjd 

behandling innebär fara för liv. 

 

Det kommer att vara betydande väntetider till undersökningar på US framöver. 
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Regionerna ombeds bemanna och planera sin verksamhet så optimalt som möjligt och 

att ha kontakt med varandra innan ledigheter planeras. 

 
Vid anteckningarna 
 
Marie Gustavsson 

sekr. 


