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Mötesanteckningar RPO Infektionssjukdomar 

Datum 2020-02-03 

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 

Thomas hade förhinder. Övriga gruppen började med punkt 8. Thomas fortfarandeinte 

dykt upp så gruppen fortsatte med punkt 2.  

2. Information från NAG Hepatit – vad ska göras 
regionalt/lokalt? 

Therese och Kristina är representanter i deras sjukgruppsregion, finns många 

representanter med från t.ex. smittskydd och kriminalvård, beroendevård, primärvård, 

barn. Blir en stor grupp på närmare 30 personer om alla kommer. De har träffats 3 

gånger och de har ett möte i mars och ett i maj inplanerat. De träffas varje gång i 

Stockholm. I maj är tanken att de ska ha någonting att redovisa. Ska finnas en del för 

Hepatit B och för Hepatit C och båda delarna ska innehålla en barndel. Ska finnas 

vårdplaner för patienterna, de arbetar utifrån WHOs mål – att det ska vara eliminerat till 

2030. Dödsantalet ska sjunka. I Hepatit B finns mycket information redan idag så 

kommer troligen bli mycket länkat. Det ska också finnas tydliga kontaktvägar i deras 

kommande dokument. Anita fråga om de ser något behov av att bilda ett RAG – 

Sydöstras Hepatit. De ser inget behov av det just nu men tycker att man kanske bör ta 

ett möte om det när dokumentet är färdigt. Däremot bra med kontaktpersoner och att ha 

ett nätverk som kan kontaktas vid behov. Vilka bör i så fall ingå i ett sådant nätverk. 

Har inte varit några diskussioner om hur det sedan ska implementeras ännu mer än att 

de tänker si gatt det ska gå vidare till RPO. NAGen har fungerat bra, det som det har 

varit mest diskussion om har varit provtagningen, där det inte görs på lika sätt i landet. 

Hur många prover och vilka prover som behövs innan sprutbyte lär förtydligas.  

 

Hoppade till punkt 5 då tiden sprang iväg och den punkten är viktigast att hinna med.  

3. Återkoppling från nationell grupp – Anita Hellgren 

 

NAG Strama har fått finansiering av Socialdepartementet även för 2020. Men 

styrgruppen för kunskapsstyrning har gett NAG Strama och Infektion uppdraget om att 
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se över hur den långsiktiga finansieringen ska se ut. Är tydligt att Strama ska vara en 

NAG från kunskapsstyrningsledningen.  

4. Nationella aktionsgrupper 

Inget sas utöver vad som redan sagts.  

5. Nominering till Sakkunniggrupper avseende följande 
områden: 

RPO Infektion ska bara komma med namnförslag, de nominerade ska inte tillfrågas 

ännu.  

MDR/XDR-TB: 

De kompetenser som behövs är bl.a. infektionsläkare, thoraxkirurger, anestesi, 

drifttekniker och barnläkare. Finns en infektionsläkare vid namn Thomas Schön som 

sitter med i MDR-gruppen som Thomas tycker ska nomineras. Behövs en kort 

motivering med personens kompetens och varför den är lämplig. Thomas mailar detta 

till Anita. RPO Thorax ingår i RPO Hjärt- och kärlsjukdomar, Anita kollar med dess om 

fler lämpliga kandidater.  

 

Vård vid högsittsamma sjukdomar: 

Svårt att hitta namn utanför Östergötland då det är de som har högspecialiserad vård. 

Men landade i följande namn: David Ekqvist, infektionsläkare Östergötland, Göran 

Liftner, narkosläkare i Linköping, Amelie Mangnander, vårdhygienläkare i Jönköping 

och infektionsläkare i Östergötland.  

 

Hoppade tillbaks till punkt 3. 

6. Status ROS/Cosmic 

Tanken är att dela med sig av dokumentet till alla som står med sen får alla använda det 

för att stöta på och få fokus på frågan. 

 

7. Årsrapport 2019 

Thomas fixar detta och mailar så samtliga kan läsa igenom och ge synpunkter innan 

inlämning 25e mars.  

 

8. Mötestider våren 2020 

22e feb mån 15-16 – extrainsatt möte för att samla ev. synpunkter på framtagna 

vårdförlopp till gemensamt remissvar.  

25e mars 14-15  
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4e maj 15-16 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

Vid anteckningarna Nathalie Persson 


