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Mötesanteckningar RMPO Infektionssjukdomar 

Datum 2019-12-09 

Plats Video  

Närvarande Carola Skogwik  Region Östergötland 

 Anita Hellgren  Region Östergötland 

 Maria Palmérus  Region Jönköpings län 

 Thomas Hellborg, ordf Region Kalmar Län 

 Nathalie Persson, sekr Region Kalmar Län 

1. Inledning – Thomas 

Hälsar välkomna och kör igång mötet efter lite trassel med att få in alla via video. 

2. Återkoppling från nationell grupp/ 3. status nationella 
grupper 

Vad pratade de om i november? Det mesta som de gjorde var att dels rapport från SVF 

Sepsis och det går snabbt framåt, inte helt oproblematiskt. Där finns en tidsplan som 

finns med i protokollet från oktober; det ska finnas ett förslag färdigt i januari som ska 

på remiss och sedan implementeras under hösten 2020. För vår del så behöver vi ta höjd 

för att både Hepatit och Sepsis ska ner på golvet under hösten 2020, Vad gäller 

verksamhetsplanen så är det inte så mycket mer nytt utan det är fortsatt arbete kring de 

fyra områdena och de tre arbetsgrupperna som är igång. Nominering på gång igen till 

NAG TBC under sen vår, det ska vara klart tillsatta ledamöter till kvartal 3 2020. NAG 

Strama har gjort en egen verksamhetsplan, de brottas med finansieringen. Känns 

egentligen dumt att de är NAG då de är en mer permanent struktur. Verkar dock som att 

finansieringen är löst för nästa år och de arbetar med en längre finansieringsplan. Till 

SVF Sepsis så ska det finnas öronmärkta pengar. Finns något skrivet kring detta som 

Anita ska leta rätt på för Marias del så att hon kan luta sig mot det.  

Anita lyfte problemet kring ROS. Är flera som håller på att upphandla Cosmic nu, Anita 

har en kontaktperson där som Maria kan kontakta gällande detta så att hon kan lyfta 

problematiken med att förlora funktionerna i ROS. Även Strama har tagit detta åt sig. 

Viktigt att visa fördelarna som finns i ROS så att de kan utvecklas i Cosmic. 

I nivåstruktureringen så kommer de två förslag från NPO Infektionssjukdomar att lyftas: 

1. Vård vid högsmittsamma sjukdomar samt 

2. Kirurgi vid MDR/XDR-TB  

Önskas då nomineringar till expertgrupper för dessa två.  

Står tvärtom i protokollet från oktober men detta har ändrats, det inkom formell 

förfrågan om nominering förra veckan. 

 

Jävsdeklarationer ect kring ska vara löst för tillfället. 
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Finns protokoll från NAG Hepatit, kan man få ta del av dessa – Thomas undrar, Anita 

kollar och återkommer. Finns en representant där med från Jönköping, kanske kan få 

återkoppling från dessa.  

 

Bjuda in Therese och Christina till nästa möte och diskutera bland annat vad ska göras 

regionalt och lokalt? Hur kan vi hitta information kring regionala arbetsgrupper? Viktigt 

att vi zynkar arbetet och att vi hittar rätt kanaler för att föra ner informationen ner på 

golvet. Bra med någon från varje enhet som är berörd kan vara med och lyssna. Vid 

behov så får man kanske bilda en RAG. Finns det något krav på att det ska finnas RAG?  

4. Rapport från Kunskapsrådet 26e november 

 

Thomas rapporterar kort från kunskapsrådet att implementering och finansiering verkar 

bristfälligt än så länge. Finns krav på vad vi planerar och när det ska vara klart men 

finns inga formella krav på regionala arbetsgrupper. Möten med representanter skulle ju 

kunna vara regionala arbetsgrupper. Det viktigaste är att det blir någonting gjort och att 

det görs på samma sätt. Anita har bilder på ett exempel där de skapat en massa grupper 

och strukturen över dessa. Det blir nog olika för varje storregion hur man ska få ner det 

på golvet. En utmaning lär vara att ur patientens perspektiv så ägs frågorna inte bara av 

infektionsmänniskor utan man måste tänka utanför oxen och fånga alla inblandade.  

 

Fanns bra exempel från grupper som arbetat längre tid på kunskapsrådet men Thomas 

saknade implementeringstänket för det är ju det som är syftet med vårt arbete, annars 

blir det ju bara en massa dokument. SVF har blivit på modet och stressas lite fram. Går 

att ansöka om medel till SVF men SVF Sepsis har inte fått ta del av några, de har gått 

till Skåne den omgången verkar det som. De fem som har kommit längst ska få fortsatt 

förtroende, de andra fem som inte hunnit så långt ska få lite mer tid. SVF Sepsis tillhör 

troligen de första fem.  

 

SVF finansiering via SKL och ska rullas ut i verksamheten, tar man fram en 

vårdprocess som inte är SVF så är implementeringen egenfinansierat och beslutet om 

implementering ligger på chefsnivå eller regionnivå. Blir det för dyrt är risken att 

regionerna säger nej.  

 

RMPO Infektionssjukdomar ser ut att ligga ganska bra till ändå med tanke på att det 

bara är ett år sedan uppstart.  

5. Handlingsplan 2020 

Thomas efterfrågar dokumentation från andra grupper för att ta hänsyn till detta då han 

skriver handlingsplanen för 2020. 

6. Årsrapport 2019 

Sparas till nästa möte. 

7. Mötestider våren 2020 
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3e feb mån 15-16 – Carola bjuder in till nästa möte via Skype 

25e mars 14-15 – Anita kolar om de kan bjuda in Christina om de kan komma då, då 

kanske fler som är berörda av Hepatit ska vara med också.  

4e maj 15-16 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

Vid anteckningarna Nathalie Persson 


