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Mötesanteckningar Konstituerande möte för 
RMPO Mag- och tarmsjukdomar 
Datum 2019-09-11 
Plats Hotell Högland, Nässjö  
Närvarande Gunnar Persson, Henrik Hjortswang, Jeanette Assarsson, 

Karsten Offenbartl, Henrik Stjernman, Lars Abrahamsson 
 Kalle Landerholm, förhinder 
 Hjalmar Åselius, förhinder 
 

1. Regionala uppdraget till RMPO 

Gunnar Persson presenterade det regionala uppdraget till RMPO. 

2. Rapport från NPO Mag- och tarmsjukdomar  

Karsten Offenbartl rapporterade från NPO Mag- och tarmsjukdomar och presenterade 
uppdragsbeskrivningarna för de nationella arbetsgrupper (NAG) som bildats inom 
områdena IBD, levercirrhos och appendicit.    

3. Rapport från Kunskapsrådet kirurgi och cancer  

Gunnar Persson rapporterade från kunskapsrådet kirurgi och cancer. På kunskapsrådet 
betonades vikten av representation på mötet från respektive programområde med 
rekommendation att därför föreslå en vice ordförande/suppleant för respektive 
programområde.  

Kunskapsråden utser ordförande/suppleant för de RMPO som ingår i respektive 
Kunskapsråd.  

4. Konstituering och relation till kirurgin 

Regionalt medicinskt programområde mag-tarm (RMPO MagTarm): 

Vid dagens konstituerande möte beslutades om följande sammansättning för RMPO 
Mag- och tarmsjukdomar; 

• Henrik Hjortswang, gastroenterolog, Region Östergötland 
• Ordförande i RMPG Kirurgi 
• Kalle Landerholm, kirurg, Region Jönköpings län 
• Jeanette Assarsson, kirurg, Region Kalmar län 
• Karsten Offenbartl, kirurg, Region Jönköpings län, representant i NPO 
• Hjalmar Åselius, gastroenterolog, Region Kalmar län 
• Henrik Stjernman, gastroenterolog, Region Jönköpings län 
Henrik Hjortswang förslogs till att bli en av ordförande/vice ordförande för gruppen. 
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Regional arbetsgrupp gastroenterologi (RAG):  

Henrik Hjortswang utsågs till ordförande i den regionala arbetsgruppen (RAG) 
gastroenterologi som ska bildas. Sammansättningen i RAG gastroenterologi diskuteras 
vidare av gastroenterologerna från respektive sjukvårdsregion. 

 
RMPG kirurgi: 
RMPG Kirurgi föreslås ombildas till regional arbetsgrupp (RAG) kirurgi vilket 
diskuteras vidare inom RMPG Kirurgi. RMPG kirurgi har samtidigt uttryckt behov av 
att finnas kvar i sin nuvarande form. Relationen mellan RMPG kirurgi, RAG kirurgi, 
RAG gastroenterologi samt RMPO Mag- och tarmsjukdomar diskuteras vidare på 
internatet för RMPG Kirurgi 19-20 september 2019. 

5. Handlingsplan 2020 – utvecklingsområden för regionen 

Utvecklingsområden inom RMPO Mag- och tarmsjukdomar diskuterades.  
Förslag på utvecklingsområden; 

 Standardiserad registrering i kvalitetsregister för IBD (SWIBREG) 
 Prolapskirurgi 
 Planering och genomförande av regionmöte. 

Ordföranden i RAG kirurgi och RAG gastroenterologi ansvarar för att utforma 
handlingsplanen. 
 

6. Kommande möten 

2019-11-18 NPO Mag- och tarmsjukdomar Stockholm 
2019-12-04, kl. 10-14.30 RMPO Mag- och tarmsjukdomar Hotell Högland, Nässjö 
2019-12-11, fm Kunskapsrådet kirurgi och 

cancer 
video 

 
 

  

Vid anteckningarna 

Lars Abrahamsson 


