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1. Inledning 
Anteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

 

2. Covid-19 
Samtliga kliniker har påverkats av pandemin bl.a. med hög sjukfrånvaro, utlånad 

personal, lokaler som använts av covidpatienter m m. 

På US har antalet covidpatienter successivt sjunkit. Covidavdelningen på kardiologen 

har avvecklats men det finns fortfarande många begränsningar t.ex. tillgänglighet till 

thorax. 

Man försöker beta av köer så mycket som möjligt före semestern. 

 

I Norrköping är läget stabilt men fullbelagt på IVA. Personalen har kunnat få semester 

under sommaren. Labbet stänger till Midsommar. 

 

I Kalmar är läget förhållandevis lugnt. Västervik har kunnat få den hjälp man behövt 

från Kalmar. Man har varit restriktiv med remisser till US men fått hjälp när det varit 

akut. 

 

I Eksjö är läget stabilt men man påverkas av långa väntetider till ablation. 

 

I Jönköping är läget också stabilt. Även här påverkas man av långa väntetider till 

ablation. 

 

På samtliga kliniker har remissinflödet från PV återgått till normala volymer igen. 
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Beläggningen på HIA har också återgått till det normala. 

Precis som vid förra mötet vädjar US om att klinikerna försöker bemanna och planera 

sin verksamhet så optimalt som möjligt och att ha kontakt med varandra innan 

ledigheter planeras så att US  i möjligaste mån inte behöver täcka upp den normala 

verksamheten i regionerna. 

  

3. Regionmöte 2020 - 2021 
På grund av pandemin ställdes Regionmötet i mars in. 

 

RPO beslutar att skjuta på mötet till mars nästa år i Västervik alternativt Region 

Jönköpings län.  

 

4. eRemisser 
Ärendet diskuterades vid förra mötet. eRemisser fungerar inte bra inom hjärtsjukvården 

eftersom man inte kan bifoga EKG och svar från klin.fys. och att dessa värden inte 

heller finns i NPÖ. Det innebär mycket administrativt merarbete. 

RPO beslutar  

att pausa eRemisser från och med måndagen den 5 juni tills vidare inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Resp. representant i RPO ansvarar för att meddela sitt sjukhus och sin region om 

beslutet. 

Jan-Erik tar upp beslutet i Kunskapsrådet. 

5. Information från RSL och Kunskapsrådet 
I RSL handlar mycket om IT och olika system som inte passar ihop och inte kan 

samarbeta. Ett enhetligt system skulle vara bra och underlätta på många olika sätt. 

 

Man har också en pågående diskussion om arbetsfördelning där US tar hand om en del 

avancerad cancer medan annat då kan göras på övriga sjukhus. 

 

Från Kunskapsrådet finns inte mycket att rapportera. Senaste planerade mötet ställdes in 

pga. pandemin. 

 
6. Information från NPO 
Även NPO påverkas av pandemin och aktiviteten är låg. 
 
Jan-Erik informerar om arbetet i de nationella arbetsgrupperna sekundärprevention, 

hjärtsvikt och  kritisk benischemi. Remiss för hjärtsvikt kommer i höst. 

 

Kärlkirurgerna har bildat en regional arbetsgrupp med Anders Öjersjö som ordförande. 

 

När det gäller sekundärprevention kommer utmaningen med implementeringen att 

utveckla samarbetet med primärvården. 
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7. Information från US 
Magnus Janzon är ny centrumchef, Lars är tf. verksamhetschef och Sofia är tf. bitr. 

versamhetschef. 

 

8. Nästa möte 
Nästa möte är den 17 september i Jönköping. 

 

 
Vid anteckningarna 
 
Marie Gustavsson 
sekr. 


