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Årsrapport 2019 för RPO Infektionsmedicin 
Sammanfattande analys 
Vårt arbete under 2019 har till stor del upptagits av att bilda våra nationella arbetsgrupper 
(NAG) inom hepatit och sepsis. Diskussioner har också bedrivits kring de framtida nationella 
arbetsgrupperna för tuberkulos och STRAMA/Antibiotikaresistens. 
 
Vi har diskuterat och delat med oss kring rutiner vad gäller antibiotikarådgivning, handläggning 
av bakteriemier och olika lösningar inom IT & journalsystem. 
  
Vi har även inventerat personer som nominerats till arbetsgrupper inom den nya 
nivåstruktureringen inom högspecialiserad vård. Två grupper finns för närvarande inom vårt 
område ”Patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner i behov av högisoleringsvård” samt 
”Thoraxkirurgi vid multiresistent tuberkulos”. 

Genomförda aktiviteter 

Vi har genomfört sex möten under året via videolänk med god närvaro. Ordförande i gruppen 
har deltagit på Kunskapsråd i november 2019 och redovisat aktuella arbetsområden. 

Resultat 
I nuläget har inte gruppen några konkreta resultat att redovisa då arbetet främst har syftat till att 
ordna med strukturen för det nationella arbetet  genom att nominera personer till nationella 
arbetsgrupper från Sydöstra sjukvårdregionen. 

Utvecklingstendenser 

Resultat av samverkan 

Nationell nivå 

Inom NAG Sepsis har arbete skett, med start hösten 2019, kring Vårdförlopp Sepsis som 
sannolikt kommer presenteras och implementeras de närmaste åren. Vi kommer där vidare 
under 2020 att kommunicera via remissvar till SKR både kring Vårdförlopp Sepsis, men 
eventuellt även kring de sex stycken andra vårdförlopp som släpps för granskning under 2020. 

Sjukvårdsregional nivå 

Vi har inlett en diskussion kring vårt IT-stöd för Mikrobiologi inom vårt gemensamma 
journalsystem Cosmic. Kunskapsutbyte har skett kring hur vi jobbar med antibiotikarådgivning. 
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Lokal nivå och kommuner 

Ingen samverkan har skett. 

Patientföreträdare 

Ingen samverkan har skett 
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