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Mötesanteckningar  

RMPO Mag- och tarmsjukdomar 
Datum 2019-12-04 
Plats Hotell Högland, Nässjö  
Närvarande Henrik Hjortswang, Jeanette Assarsson, Kalle Landerholm, 

Karsten Offenbartl, Henrik Stjernman, Susanne Yngvesson  
 
Förhinder Lars Abrahamsson, Pär Myrelid, Hjalmar Åselius 
 

1. Mötet öppnades 

Protokoll från föregående möte gicks kortfattat igenom. 

Dagens agenda stämdes av. 

2. Rapport från NPO Mag- och tarmsjukdomar 

Karsten Offenbartl rapporterade från NPO Mag- och tarmsjukdomar. 

Visionen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård redovisades. 

Genomgång av Verksamhetsplan NPO Mag- och tarmsjukdomar år 2 (2020). 
Sammanfattningsvis har Nationella arbetsgrupper (NAG) bildats för IBD och 
levercirrhos. NAG ska bildas för appendicit. Ett mer sonderande arbete har påbörjats 
gällande tarmsvikt. Inrättande av NAG för gallstenssjukdom har föreslagits inför 2020. 

3. Uppdrag, sammansättning RMPO Mag- och tarmsjukdomar 

RMPO:s uppdrag diskuterades och organisationen för regional kunskapsstyrning 
redovisades av Susanne Yngvesson. 

Ekonomiska och andra resurser som kan behövas för RMPO:s arbete kan finnas 
tillgängliga via Kunskapsråd Kirurgi och cancer respektive Regionala 
samverkansgrupper. Processtöd Lars Abrahamsson kan förmedla detta. 
 
RMPG Kirurgi har avböjt att ha representant i RMPO Mag- och tarmsjukdomar. Sedan 
det konstituerande mötet 2019-09-11 har Pär Myrelid anslutit till RMPO Mag- och 
tarmsjukdomar. Diskussion fördes om att representant för övre abdominell kirurgi 
saknas. 

Beslut: Henrik Hjortswang ska tillfråga lämplig ÖAK-kirurg att ansluta till RMPO. 
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4. RMPO handlingsplan 2020 

Mot bakgrund av NPO:s tillsatta NAG identifierades IBD och levercirrhos som två 
lämpliga områden att också inleda RMPO:s konkreta arbete. I ett första läge ska RMPO 
göra en nulägesanalys som senare kan vara ett underlag när NPO levererar Nationella 
riktlinjer vid årsskiftet 2020/2021, riktlinjer som därefter ska implementeras i Sydöstra 
Sjukvårdsregionen. Kartläggningen planeras att genomföras dels genom enkät/intervju 
med berörda verksamheter och dels genom datautdrag. En lista över frågor och mätetal 
påbörjades vid mötet. En Handlingsplan 2020 påbörjades också vid mötet och kommer 
att färdigställas innan nästa möte. 

Beslut: Handlingsplan 2020 ska vara klar innan nästa möte och huvudsakligen beskriva 
den regionala kartläggningen av vård av patienter med IBD och levercirrhos. 

5. Val av regional representant i NPO 

Karsten Offenbartls 2-årsförordnande som regional representant i NPO Mag- och 
tarmsjukdomar löper ut inom kort. RMPO föreslog att han fortsätter på ett nytt 
förordnande vilket har ändrats till 3-årsperioder. Susanne Yngvesson beslutade vid 
mötet att förordnandet förnyas. 

Beslut: Karsten Offenbartl fortsätter på nytt förordnande som regional representant i 
NPO Mag- och tarmsjukdomar. 

6. Kommande möten 

2020-01-31, kl. 10.00-14.30 RMPO Mag- och tarmsjukdomar Hotell Högland, Nässjö 

2020-04-22, kl. 10.00-14.30 RMPO Mag- och tarmsjukdomar Hotell Högland, Nässjö 

 

 

Vid anteckningarna 

Kalle Landerholm 


