
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2019-02-26 

Mötesanteckningar RMPO Infektionssjukdomar 

Datum 2019-05-21 

Plats Video  
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 Anita Hellgren  Region Östergötland 

 Maria Palmérus  Region Jönköpings län 

 Thomas Hellborg, ordf+sekr Region Kalmar Län 

 

 

1. Inledning - Thomas 

Sista mötet innan sommaren. Thomas har tittat på andras handlingsplaner, tycker en del 

är väldigt omfattande. Thomas kommer gå på kunskapsrådet i november och träffa de 

andra grupperna. Han tänker att vi idag sammanfattar vad vi ska göra under hösten. 

Fokus på de regionala nomineringarna, viktigt med regional representation. Sepsisgrupp 

och tuberkulosgrupp är det som står på tur för nominering.  

2. Återkoppling från nationell grupp 

Anita återger de stora frågorna. Tillsättande av NAG-grupper i fokus.  

Gled in på hur det har gått med våra nomineringar till NAG-Hepatit: 

 Östergötlands nominering är klar, chefsgodkännande, jävsdeklaration och 

diarieföring klar. 

 Jönköpings nominering är klar men inte inskickad, chefsgodkännande, 

jävsdeklaration och diarieföring klar. 

NPO har jobbat mycket med NAG Sepsis och dess uppdragsbeskrivning och är nu snart 

redo för påbörjan av nominering. Anita har skickat ut en lista på de kompetenser som 

önskas på mail. De Sepsis-grupper som finns idag ska finnas kvar och stå för 

”vårdprogrammet” medan NAG-gruppen ska stå mer för implementeringsarbetet.  

De har möte den 4e juni nästa gång och då ska uppdragsbeskrivningen vara klar, Anita 

förmedlar den då. Då är det dags för vårt RMPO att börja fundera på vem eller vilka vi 

ska nominera. Blir en rätt så stor grupp. Kanske bra om man kan ge ett förslag på namn 

inom varje kompetens som NPO sedan kan diskutera, det kan man kanske göra innan 

man nominerar. Bra att ha nomineringsalternativ som en punkt nästa möte.  

Nästa NAG som ska bildas är Tuberkulos NPO har haft ett första möte gällande detta, 

kommer först senare i höst.  

3. Återkoppling angående antibiotikarådgivning – var står vi? 
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Kalmar är på gång att införa antibiotikarådgivning till hösten, de kommer att dra igång i 

liten skala på distans, finns inte resurser till att åka runt. Thomas kommer att dra igång i 

mitten på september. I Jönköping fick de lite medel från strama där de gjorde en test ute 

på ett par kliniker och de fick väldigt positiv respons på det men det tog mycket resurser 

och tid. Kalmar har fått en extra ST-tjänst som det ser ut till detta men inte rena pengar. 

Jönköping ligger på för att få starta men vill få finansiering först. Östergötland har gjort 

detta men har tänkt ta en paus nu snart. Anita beskriver detaljerat hur de gick tillväga 

och lyfter vikten av en specialist som kan operera och en läkare som kan läkemedel och 

antibiotika. Infektion kommer dit på utsatt tid, pålästa. Kirurgernas uppdrag är att fylla i 

vilka som ska dras på rådgivningen dagen innan, olika lappar och för att ha med en 

specialist på ronder. Anita gjorde detta en gång i månaden. 

4. Nationella aktionsgrupper – nomineringar 

Se under punkt 2. 

5. Övriga frågor 

Hur ska finansieringen lösas för NAG-grupperna – det blir stora grupper och svårt att 

lösa – är inte infektion som ska bekostas för detta.  

6. Nästa möte 

Innan 9e september. Bra att ha våra möten i anslutning till NPO, NPO ses 4 gånger i 

höst, RMPO Infektion behöver bara ses två gånger per kvartal. 

Kommande möten: 

3e september kl.13-14 

22e oktober kl. 15-16 Carola kanske blir lite sen 

9e december kl. 15-16  

Mailkonversation däremellan. 

 

Vid anteckningarna 

Nathalie Persson 


