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Minnesanteckningar från RMPO Kvinnosjukvård 12 Mars 2019 
 
Plats;Linköpings Universitetssjukhus 
   
Närvarande: 
Johan Skoglund KK Jönköping (ordförande) 
Ann-Marie Berglund KK Kalmar  
Lena Arvidsson KK Västervik  
Christina Gunnervik KK Värnamo  
Ninnie Borendal Wodlin KK Linköping 
Katri Nieminen KK Norrköping (MLA) 
Katarina Notelid Claus KK Eksjö 
Lotta Lindqvist, sekr. Region Östergötland, Ledningsstaben (sekreterare) 
  
Frånvarande: 
Gabriel Lindahl Onkologiska kliniken Linköping 
 

1.  Välkomna 

2. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte  

3. Anmälan av övriga punkter till dagordningen 

4. Information från klinikerna (Alla) 
Katri- tagit över verksamhetschefskapet i Norrköping. Organiserar kliniken i processer men skyndar långsamt. 
Bemanning central del i arbetet. Seniora läkare handleder yngre. 7 nyutexaminerade BM men sommaren kan bli 
tung kompetensmässigt. Personalen roterar mellan Linköping och Norrköping på frivillig basis och det fungerar 
bra. Dagkirurgisk avdelning öppnar på Vin så avtal med ekoxen ska avslutas, täcker behovet av dagkirurgi inom 
regionen. Situationen i stort känns hanterbar. 
 
Lena- inga bemanningsdoktorer längre, fungerar bra på läkarsidan. BM mycket allvarlig situation, sommaren på 
förlossningen ser mkt svår ut. Saknas många pass till sommaren. Tre semesterperioder men det kommer inte 
räcka pga. för lite personer. Svårt läge. 
 
Katarina- Mycket positivt på gång. Har jobbat med SKL-pengarna i ”tillsammans-projektet”. Försöker arbeta mer 
regionalt för att skaffa rutiner som är lika över regionen. Arbetar med mentorskap för SSK. Ska försöka arbeta 
mer processinriktat. Stora bekymret är bemanning pga. mycket pensioner och sjukskrivningar. Har haft en del 
extra hyrpersonal. Många BM som slutat. 250 olösta pass till sommaren.  
 
Ninnie- Bemanningsmässigt så har det varit en del avhopp på specialistsidan på gyn. I övrigt fullbemannade på 
förlossning och bb, detta beror mycket på betald studielön. Mer problem på mödrahälsovården och inte så stort 
intresse för rotation. Tessa- nytt system för schemaläggning. Positiv respons från personal då det sparar mycket 
tid. Läkargruppen dock ej med i detta ännu.  
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Ann-Marie- Länssjukhuset gick med underskott så det präglar mkt. Dock mycket positivt på kliniken. Kunnat ar-
beta en del med utvecklingsarbete också. Tillgänglighet är bekymret. Bemanning är svårt på läkarsidan, något 
bättre på BM-sidan även om det saknas en del personer. Verksamheten går ihop tack vare timanställda pension-
ärer.  
 
Johan- Positivt med bra rankning för bästa sjukhus i regionen. Produktionsplanering har fungerat bra och det har 
lyckats frisätta en del tid. Högt tempo med diverse projekt och det belastar verksamheterna. Bemanning svårt- 
en hel del läkare som slutat. Privat aktör som specialiserat sig på gyn har tagit en del personal. De har öppet i 
sommar. BM- frustration hos personalen eftersom det fattas personer. Några utbildningsanställningar på gång. 
Roligt att få till samverkan över regionen.  
 
Christina- bemanning av specialistläkare är problemet, har tappat 6 stycken personer under året och det påver-
kar mycket. Har ST på gång men det är ju ingen lösning förrän på sikt. Utlandsrekrytering pågår. BM på förloss-
ning också ett problem, flera slutar. Håller på och anställer ny verksamhetschef nu. Intervjuer pågår. 

5. Rapport från kunskapsrådet (Johan) 
Centrumråd avslutade och nu drar kunskapsråd igång istället. Johan har varit på uppstartsmöte, visar bildspel 
från detta. Bifogas minnesanteckningarna. Sjukvårdsdirektör Kjell från Jönköping är ordförande. Första mötet 
med kunskapsråden är 25/3. Johan behöver inför detta möte ha nuläge och ett par rader om pågående aktivite-
ter från arbetsgrupperna inför detta mötet, respektive ledamot återkopplar detta till Johan. 

6. Årsrapport 2018 (Johan) 
Info från arbetsgrupperna kommer in efter att årsrapporten ska vara inne. Eventuellt bör vi styra om detta till 
kommande år för att hinna få in arbetsgruppernas info.  Katri skulle vilja lämna in senare pga. data från gravidi-
tetsregistret och data som släpar efter och därför data som känns osäker… 
 
Strategiska rapporten är något som detta RMPO varit ensam om att ta fram. Gruppen diskuterar att denna even-
tuellt skulle kunna ses som den handlingsplan som nu efterfrågas. Johan tar detta vidare till kunskapsrådet för 
diskussion om detta.  
 
Gruppen diskuterar vikten av att data kan tas fram med kort varsel så att det är aktuella. Det finns alltså ett 
värde i att den kommer så fort som möjligt men det är samtidigt viktigt att kunna utnyttja de register som finns.  
Arbetsgrupperna bör lämna in rapporten innan sommaren och sista inlämningsdag beslutas till sista maj för 
kommande år. 
Det som hänt under året (ett par rader från respektive arbetsgrupp) skickas till Johan inom ett par veckor som 
gör ett utkast på årsredovisning.  

7. Namnnominering till NAG och övrig info NPO (Ninnie) 
Ninnie visar bildspel som förklarar bakgrund till och syftet med NPO, samt pågående arbete från NPO. Bildspel 
bifogas MA.  
Diskussion i gruppen om nomineringar, Ninnie har förslag på namn för NAG fosterdiagnostik (och får bifall för 
detta) men vill ha gruppens hjälp att hitta namn för NAG blödningsrubbning. BM eller läkare. NPO har nästa 
möte den 5/4 och namn bör ha inkommit innan dess 
Uppdragsbeskrivning bifogas minnesanteckningarna. 

8. Ny verksamhetsansvarig för Cytburken, samt processledare för cer-
vixcancerprevention (Ninnie/Johan) 

Det behövs en verksamhetsansvarig för cyt-burken. Gruppen är osäker på vad som ingår i detta uppdrag och 
mail med en förfrågan skickas till Meg som återkommer med följande svar:  

 Samordna synpunkter och ändringsönskemål 

 Informera om förändringar i register för konvertering av cytologidiagnoser till Sverigeremissen (uppdat-

eras av förvaltning och support Cytburken) 

 Informera om förändringar i register för klassifikation av histopatologiska data (uppdateras av förvalt-

ning och support Cytburken) 
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 Sammanställa kommentarer och text till kvalitetsrapporten med kommunbilagor 1 ggr/år 

 Ta beslut och beställa uttag av data inom ett landsting/region 

 Loggranskning 

 Ta emot ansökan om behörighet enligt blankett 

 Distribuera kvalitetsrapporten 1 ggr/år  

 Distribuera KVAST rapporten 1 ggr/år  

Det finns eventuellt ett förslag på namn från RÖ för cyt-burken.  

 

Det har inkommit en påminnelse från Srinnivas då det behövs en ny processledare för cervixcancerprevention på 

20%. Det är oklart vem som ansvarar för denna process, det är troligtvis RCC som utser men de vill ha förslag på 

namn. Johan kollar upp vad som ingår i processledarrollen och återkommer. 

9. Obstetrix/Cosmic Birth. Förstudie. (Ninnie/Johan) 
Pågår en förstudie om Birth 2, excelfil ute på remiss.  
RMPO vidhåller att införande av Cosmic Birth inte är aktuellt i nuläget pga. brister i systemet. ”End of life” på 
Obstetrix är tidigast 2023 och att vi bör hålla kvar vid detta så länge som möjligt. Meg bevakar även detta konti-
nuerligt.  

10. Uppföljning av missfall som fått behandling Cytotec (Ann-Marie) 
Ann-Mari tillfrågar gruppen om dessa patienter tas in på kontroll efter två veckor. Samtliga gör detta förutom 
Jönköping. Diskussion kring detta. De som har PM skickar detta till Ann-Marie.  

11. PM för godkännande 
Infertilitetsutredning- Genomgång av förändringar/uppdateringar i PM. I PM finns skrivelse att partnerns per-
sonnummer ska stå i journalen, tveksamt nu med GDPR. Detta bör tas med jurist. Gruppen godkänner PM under 
förutsättning att jurist godkänner detta. Johan tar denna fråga vidare och skickar PM till Meg om jurist godkän-
ner. 
 
Riskbedömning vid förlossning- Genomgång av förändringar/uppdateringar i PM. Gruppen godkänner PM. Jo-
han skickar godkännande till Meg. 
 
UL-screening gravida- Gruppen godkänner PM. Katri mailar detta till Johan. Johan skickar godkännande till Meg. 
 
Johan kollar med Meg om ansvarig person måste vara namngiven i PM och om publiceringsplats. 

12. Aktivitetslistan 
Genomgång, justering och tillägg i aktivitetslistan.  

13. Övriga frågor 

a. Fråga från Barometern (Ninnie) 
Ninnie har fått en förfrågan från tidningen Barometern. Det gäller hur många patienter folkbokförda i Kalmar 
län, som har medicinska problem till följd av könsstympning, som vårdas på universitetssjukhuset i Linköping. 
Gruppen beslutar att detta inte ska besvaras av RMPO eller av Ninnie utan att journalist ska hänvisas till verk-

samhetschefer i Kalmar län. 

b. Ultraljudsprober rengöring  (Lena) 
Diskussion i gruppen om hur detta görs. Det finns engångsservetter som används i Kalmar och Jönköping. RÖ an-
vänder vanlig desinfektion och handske. En studie gällande detta pågår och Region Östergötland avvaktar ut-
vecklingen framöver. 
Efterföljande diskussion om generella hygienproblem på avdelningarna.  
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14. Nästa möte 
Datum för nästa möte bestäms till 21-22 oktober på Hööks herrgård. Lotta bokar.  


