
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2020-04-30 

Mötesanteckningar RMPO Kvinnosjukvård och 
Förlossning 
Datum 21/4 2020 
Plats Skype   
 
Närvarande   
 Lena Arvidsson  KK Västervik  
 Johan Skoglund  KK Jönköping 
 Elizabeth Nedstrand KK Linköping  
 Katri Nieminen  KK Norrköping 
 Anna Hallberg  KK Värnamo 
 Sara Axbom, processtöd BKC Region Östergötland 
 Tommy Leijon  KK Linköping/Norrköping 
 
Ej närvarande Ann-Marie Berglund  KK Kalmar 
 Katarina Notelid Claus KK Eksjö 
  
 
 

1. Info från klinikerna 
Värnamo: 

- Ganska lugnt. Inte så många Covid-positiva. Neddragen mottagningsverksamhet. 
Minskat på det elektiva flödet. Gravida Covid-positiva ska föda i Jönköping. 

Jönköping: 

- Mycket Covid-patienter på sjukhuset men inga Covid-positiva mammor. Alla med 
symtom hanteras med skyddsutrustning. Särskilt flöde för triage av alla med 
symtom. 

- KK har skickat personal för att förstärka på Covid-avdelningar. 

- Fortsätter med GCK 

- Läkarschemat har sett bra ut på grund av inställda utbildningar. 

- Inga anhöriga med på mottagningsbesök. 

Norrköping:  

- Besöksförbud på avd. 

- 1 medföljande på förlossning och BB. Bjuder partner på mat för att inte få såmkt 
spring in- och ut på avdelningen. 
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- Så många som möjligt på tidig hemgång. 

- Pausat GCK 

Linköping: 

- Har lånat ut patientsängar till Covid-avd, därför kan inte partner övernatta på BB. 
De är med på dagen. 

- Har haft några Covid-positiva patienter på förlossningen. 

- Linköping har en gemensam Coronamottagning för förlossningspatienter och 
gynpatienter. Där bokar man de patienter som har symtom. Ca en handfull patienter 
per dag. 

- Avdelningen har ett särskilt rum för smittade patienter 

- En fråga som diskuterats är om gravida kan vårda Covid-patienter. Karolinska har 
riktlinjen att man i senare delen av graviditeten ej ska göra det. BMI är en riskfaktor. 

- Gravida borttagna från jourlinjer 

- Kö på canceroperationer, några har opererats på hemort. Det har varit hanterbart 
men det är inte bra. Hade dock befarats värrre. 

Linköping onkologi 

- Gravid personal lånas inte ut till pandemiavdelningar 

- Eget Coronaprovtagningsspår för de som behöver komma för behandling 

- Patienter med som under vårdtiden får symtom och testas positivt flyttas till 
pandemiavdelning. 

- Patienter med symtom som behöver strålbehandling får komma i slutet av dagen för 
att inte blanda med friska patienter. 

- Minskade fysiska återbesök samt återhållsamhet med besökare. 

- Liknar sommararbetssättet och har inte tullat på behandlingsprinciperna. 

V-vik: 

- 1 anhörig med på förlossningen men ingen på BB.  

- Man brukar lösa arbetsmoment för gravida på arbetspasset om en Covidpatient 
kommer. 

Eksjö: 

- Gynavdelningen har ökat från 5 till 10 vårdplatser och dragit ned på mottagning. 

- Öppnat Covid-mottagning. 

- Gamla ortopedmottagningen har blivit primärvårdsmottagning 

- Bra tillgång till respiratorer på grund av mitt i ett byte. 

Kalmar: 

- Op nedraget rejält i Kalmar. En opdag varje dag som skall delas mellan 
KK,kirurgen, ortopeden och öron. 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

- Eget akutpatient-spår in på KK. 

- Speciellt rum för de akuta pat med ÖLI. 

- Partner enbart med vid förlossningen, får inte stanna på BB. 

2. Anmälan av övriga frågor till dagordningen 

3. Rapport från kunskapsrådet (Lena) 
Kunskapsrådet har uppdragit varje RPO att tänka igenom hur man hjälpas åt under 
Coronapandemin. 

Vårt RPO anser att det är genom kunskapsutbyte och vid behov diskutera hur man 
hjälpas åt med patienter vid behov. 

Katri lyfter att det kan ev finnas behov av att skicka planerade snitt från RÖ då man har 
dragit ned på operationssalar för KK på grund av Corona från v. 21. RPO beslutar att 
Katri skickar mail till RPO om behov uppstår för att stämma av. 

Nu måste vissa planerade snitt utföras på akutsal. RÖ är restriktiva med Aurorasnitt. 

4. Rapport från NPO (Johan) 
Nu har man veckovisa avstämningar under pandemin. Snabb remiss angående 
kunskapsläge avseende graviditet och Covid-19 klart. Johan skickar ut. 

Första mötet för NAG Induktion 41+0 sker i slutet av april. 

9. Årsrapporten 
Lena har bearbetat rapporten vidare och Sara finjusterar och skickar ut när den är klar. 

10. Övriga frågor 
Vad gäller kostnader för PaRp-hämmare så har inget nytt framkommit. Tommy kollar 
upp det och vilka volymer det kan bli tal om. 

Angusta: V-vik och Kalmar har lämnat in om ordnat införande. Tryckte på att det var 
personalbesparande. Östra Östergötland kommer att vara med i studien. 

11. Nästa möte 
19/5 14:30-16:00 via Skype 

 
 
Vid anteckningarna 

Sara Axbom 
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