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1. Ändrat namn 

De regionala medicinska programgrupperna (RMPO) har bytt namn till regionala 

programgrupper (RPO). Ändringen har gjorts för att anpassa Sydöstra 

sjukvårdsregionens benämningar till övriga sjukvårdsregioner. 

2. RPO handlingsplan 

Birgitta visar en sammanfattande översikt över den handlingsplan som lämnades till 

kunskapsrådet under hösten. 

Teledermatologi: Möjlighet till teledermatologi finns i de 3 regionerna men används 

olika mycket. Kalmar har formulerat ett standardsvar till remittenter utanför regionen 

som inte bifogar foto till remissen. I Jönköping är det fortfarande problem med att 

avvisa remisser där foto saknas. Utvärdering ska göras. 

Psoriasis: Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering av vård vid psoriasis som beskriver 

vården av personer med psoriasis utifrån de nationella riktlinjerna. Birgitta har gjort en 

sammanställning över de områden som behöver utvecklas i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Maila Birgitta vilken funktion (läk, ssk, vårdadministratör) som registrerar in uppgifterna i 

PSOReg. Hon ska lämna uppgiften till NPO. 

Mira Dry: Beslutet i Etiska nämnden är ännu inte klart. Man har även upptäckt ett 

juridiskt problem i upphandlingen. Studien beräknas starta i mars. 

Atopiskt dermatit: Birgitta undrar om information om SwedAD nått ut och om någon 

börjat registrera I Östergötland är det på gång medan det på övriga ställen görs manuellt 

vid sidan om. 

Svårläkta sår: Det är ett område som NPO kommer att jobba med under 2020 

tillsammans med NPO hjärt- och kärlsjukdomar.   

3. Triangelrevision 
Vid senaste mötet med kunskapsrådet diskuterades triangelrevision. Ordförande i RPO 

fick i uppdrag att undersöka intresset för att genomföra en triangelrevision i sitt RPO. 
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Beslut: RPO uttalar att man i nuläget inte ser något behov av att genomföra en 

triangelrevision utan fokuserar istället på andra uppgifter.  

4. Representant i RCC 
Hudsjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen har utsett Kyriakos Orfanidis som 

representant i RCC. 

5. Kompetensmedel 
Kunskapsråden har en pott pengar som ska användas till kompetensstödjande 

verksamhet i RPO. Medlen kan inte användas till vanliga möten. 

Ordförande i de 4 kunskapsråden ska besluta ramarna för hur medlen ska användas. 

6. RPO årsrapport 
Alla RPO ska lämna en årsrapport för 2019 som beskriver verksamheten under året. 

Rapporten ska visa genomförda aktiviteter och resultat för regionsjukvårdsledningen 

och politikerna i samverkansnämnden. Det handlar om produktionsdata, kvalitetsdata, 

tillgänglighet och utvecklingsarbete. 

 

Direktiv och mall finns på Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=24631&nodeId=44969  

Rapporten ska lämnas till kunskapsrådet senast den 25 mars. 

 

Birgitta påbörjar arbetet och mailar ut frågor och behov av statistik. 

7. Nästa möte 
Verksamhetschefernas nästa möte planeras till den 27 mars i Västervik. Birgitta kan 

delta digitalt och informera om arbetet i NPO. 

 

Vid anteckningarna 
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