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1. Info från kunskapsrådet 
Fokus för mötet den 5/5 var att stämma av Corona-läget och diskutera hur man inom 
regionen kan hjälpas åt nu och framåt. Våra olika ingående regioner är olika drabbade, 
och det ser olika ut på olika kliniker. Det diskuterades hur man ska komma vidare till ett 
normalläge igen och att uppmuntra till samarbete. 
 
Diskussion på vårt RPO-möte om samarbete mellan klinikerna: Det kommer att ta tid att 
arbeta bort köerna till operationer och vi behöver hjälp med detta avseende 
operationsutrymme. Mottagningsköerna kan vi hantera och påverka själva inom 
klinikerna. Extra utrustning köps in på några av klinikerna för att kunna göra ingrepp på 
egen mottagning. Klinikerna tar kontakt med varandra om behov uppstår av att hjälpas 
åt. 
 
2. Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 

(NKCx) driver ett utrotningsprojekt för cervixcancer och en 
del i detta är att skicka ut självtest till kvinnor som anses 
förhöjd risk för utveckling av cervixcancer (Johan) 
  

Förfrågan om att ingå i projektet. Projektet kommer att hantera utskick av självtest. 
Klinikerna ansvarar för att kalla de som får positiva provsvar samt att meddela de som 
får negativt svar.  
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RPO´s alla kliniker avser att deltaga. Svar meddelas projektet från respektive klinik.  

3. Nomineringar projektgrupp ”minska antalet dödfödda barn” 
(Johan) 

Förfrågan har kommit till NPO från Socialstyrelsen om nomineringar till arbetet med 
nationella riktlinjer för att minska andelen dödfödda barn. Namn tas in nu och arbetet 
startar när Corona-restriktioner lättas upp. 

Ann-Marie har anmält 2 personer. Övriga verksamhetschefer anmäler namn till Johan 
innan den 12/6 då nästa NPO-möte är. 

4. Information ang graviditet under rådande covid-19-pandemi  
(Johan) 

Johan informerar från NPO om att alla nya rutiner relaterade till Covid-19 ska 
godkännas i NPO. Ett dokument är antaget som heter ”SFOGS-råd avseende gravida 
under rådande Covid-19-pandemi”, detta finns att läsa på SFOG´s hemsida under 
knappen ”Information om Covid -19”. 

NPO är mån om att bevara SFOG´s modell med den kompetens som finns där för att 
arbeta fram gemensamma råd och det är viktigt att NPO hänger med för att inte bromsa 
detta. En fråga som lyfts i NPO är hur SFOG ska sprida sin information på ett effektivt 
sätt. 

 
5. Skriva remissvar fertilitetsbevarande kirurgi 
Socialstyrelsen har genom sakkunniggrupp genomlyst vårdområdet fertilitetsbevarande 
kirurgi vid livmoderhalscancer och lämnar sitt förslag till nationell högspecialiserad 
vård. Vårt RPO har granskat remissen och enas på mötet om att tillstyrka definitionen 
och antalet enheter utan några övriga synpunkter. Sara skriver utkast till svar och 
skickar till Lena för granskning. 

6. Två syskon vid PGD (Ann-Marie) 
Regionen erbjuder ej syskonbehandling vid PGD idag. Region Stockholm erbjuder 
detta. På uppdrag av SKR har en sakkunniggrupp diskuterat frågan och kommit fram till 
rekommendationen att göra en behandling för att ge möjlighet till ett syskon om 
bedömning görs att det kan lyckas. Ingen begränsning med hänsyn till tidigare barn. Det 
regiongemensamma PM:et ska ändras utifrån detta. Johan tar frågan med sig till NPO 
för nationellt tydliggörande kring detta. 

7. Fostermedicinska telefonen (Ann-Marie) 
Den som har fostermedicinska telefonen behöver säkerställa överlämning vid VAB eller 
ledighet. Detta har vid några tillfällen missats. Tipsa om att vidarekoppla nummer om 
överlämning glöms bort. Elizabeth stämmer av detta med ansvariga. 

8. Hygienrutiner ultraljudsapparat (Anna) 
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Frågan om uppdatering av hygienrutiner för rengöring av Ultraljudsapparat har varit 
uppe i fostermedicinska gruppen. Det finns en gemensam rutin i Östergötland och 
Kalmar har arbetat med frågan och hittat bra produkter vad gäller Probeskydd och 
rengöringsservetter som godkänts av hygiensköterska. Katri undersöker med 
Fostermedicinska gruppen om det senaste dokumentet och vi tar upp frågan igen vid 
nästa RPO-möte vad gäller eventuellt behov av att göra ett gemensamt. Ann-Marie 
skickar namn på Probeskydd till alla. 
 

9. Info om ny rutin antagen för patient och 
närståendemedverkan, info från regionsjukvårdsledningen 
(Sara) 

Regionsjukvårdsledningen har antagit en gemensam rutin och ersättningsmodell för 
patient- och närståendemedverkan i utvecklingsarbete. Administration av ersättning för 
sjukvårdsregionala uppdrag handläggs av respektive regions processtöd. Sara ska på ett 
nätverksmöte för processtöd för att få mer info om hur detta ska fungera. Mer info finns 
här: 

 Rutin för patient- och närståendemedverkan 
  

 

10. Övriga frågor 
Kvalitetsrapporterna från RAG: 

- Prevention blir klar i slutet av maj. 

- SKVALP går långsamt. Elizabeth stöter på. Eksjö saknar deltagare i Gyngruppen, 
Katarina är kontaktperson under tiden då ordinarie deltagare är föräldraledig. 

Webutbildningar: 

Fråga om vilken rekommendation RPO vill göra vad gäller hur frekvent dessa ska 
göras. De som finns är CTG-utbildningen, Bäckenbotten och Prev-utbildning. Alla 
funderar till nästa möte för beslut.  

Info från kundgrupp Obstetrix (Johan): 

Cosmic Birth är försenat vilket gör att vi kommer ha kvar Obstetrix längre än planerat.  

I Östergötland och Jönköping finns MHV-journalen på nätet. 

En uppdatering av Obstetrix kommer att göras nästa år.  

Inget nytt vad gäller Ultraljudsmodul i Cosmic birth. Regionen är tydlig med att det inte 
kommer bli bra att gå in i Cosmic utan utraljudsmodul. Uppsala som har Cosmic Birth 
har kompletterat med annat system för ultraljud som inte är integrerat med Cosmic. 
Vårddirektören i RÖ bevakar frågan. 

 

 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=25153&nodeId=44969
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11. Nästa möte 
8-9/10 är det möte i Västervik 

Beslut om att ha ett extra Skypemöte i september, Sara skickar förfrågan om 
datumförslag i Doodle. 

 
 
Vid anteckningarna 

Sara Axbom 
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