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Minnesanteckningar från RMPO primärvård 6 mars 2019 
 

Dag 6 mars 2019  

 

Tid 9:30-15:00 

 

   

 

Närvarande: 

Maria Engquist, Ordförande Region Jönköping 

Therese Silvander Landstinget i Kalmar 

Chris Landergren Landstinget i Kalmar 

Patrick Glasberg Landstinget i Kalmar 

Lotta Lindqvist, sekreterare Region Östergötland 

 

Närvarande via skype: 

Charlotte Larsdotter  Region Jönköping 

Maria Randjelovic Region Östergötland 

Minna Arrelid Region Östergötland  

 

Frånvarande: 
Mara Kosovic Region Östergötland  
Annette M Johansson  Region Östergötland 

 

1. Välkommen! 
Ordförande Maria E hälsar välkomna till dagens möte. 

Godkännande av minnesanteckningarna.  

2. Kvalitetsindikatorer 
Generell diskussion i gruppen om framtagna indikatorer. Vårdvalskonstruktionen i sig försvårar att jäm-

föra siffror mellan länen och även skillnader i hur siffror registreras. Det kommer bli en utmaning att 

jämföra siffror och de siffror vi får fram kan vara av tveksam kvalitet i början. Detta behöver RMPO vara 

medvetna om i sitt arbete. Gruppen är dock överens om vikten av att börja jämförelser. 

SIP följs upp på olika sätt och gruppen diskuterar hur jämförelse ska kunna göras. Ett förslag är att jäm-

föra antal SIP per 1000 invånare och eventuellt även antal SIP per 100 invånare över 65 år. Jönköping 

behöver se över hur detta kan tas fram. Maria återkommer i frågan och fortsatt diskussion planeras under 

kommande möte. 

 

3. Patientlöften 
Samtliga RMPO har fått i uppdrag att bryta ner de generella patientlöften som finns för sydöstra sjuk-

vårdsregionen till att gälla det specifika programområdet. RMPO är överens om att dessa generella löften 

stämmer mycket bra även för RMPO PV och att det är svårt att konkretisera det ytterligare.  

Patrick tar med sig frågan tillbaka till Kalmar och ber en av regionens kommunikatörer att ta fram ett för-

slag. 
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4. Årsredovisningen  
Gruppen arbetar igenom dokumentet och gör smärre justeringar. Lotta och Maria justerar dokumentet yt-

terligare språkmässigt och skickar sedan ut det till gruppen på remiss. 

5. Handlingsplan 2019 
RMPO kommer att få ett utökat uppdrag att årligen ta fram en handlingsplan inför kommande arbete. 

Maria har ännu inte fått information om detta men återkommer i frågan. 

6. Nationella primärvårdsrådet 
Patrick visar ett bildspel som bifogas minnesanteckningarna. Gruppen kommer att ha ett möte i Stock-

holm under nästa vecka gällande kliniskt kunskapsstöd –NKK. Patrick återkommer med mer information. 

Inför detta möte efterfrågar Patrick info om i vilken utsträckning NKK används i nuläget. Laget runt i 

gruppen: 

 Jönköping har börjat föra över dokument. Jönköpings-FAKTA är inte nedlagt utan just nu finns pa-

rallella system. NKK används i liten utsträckning än så länge. 

 Östergötland tar fram lokala tillägg. Har haft workshop med MLA och gått igenom totalt 220 doku-

ment. Vet ej i vilken utsträckning det används ännu men troligtvis används det inte i ngn stor ut-

sträckning. 

 Kalmar har lokala tillägg för i princip alla riktlinjer. Det används troligtvis en del inom primärvården 

men spridning till sjukhus har varit svårt. 

Samtliga har svårt att bedöma om de reviderade riktlinjerna är mer användbara än de äldre.  

 

Information som kommer från primärvårdsrådet skickas hädanefter ut av Lotta samt läggs på hemsidan. 

 

7. Redovisning styrkor/utmaningar för RMPO-PV till kunskapsrådet 
Maria visar bildspel som bifogas minnesanteckningarna. RMPO har fått i uppdrag att redovisa utmaning-

ar och styrkor för gruppen. Diskussion i gruppen och sammanfattning enligt nedan: 

Utmaning: 

 Hur ska RMPO PV kunna vara delaktiga i alla andra grupper. Det kommer bli en utmaning med ka-

pacitet och det är viktigt att samtliga grupperna tänker till om när PV bjuds in. 

Styrkor: 

 PV ges möjlighet att sitta med i samtliga grupper, påverkansmöjlighet. 

 Gruppen i sig är en framgångsfaktor för arbetet. 

 Engagemang och aktivt arbete i gruppen 

 Ökad kunskap om varandras verksamheter/samverkan. 

 

8. Övriga frågor 
RCPH: Har tagit fram indikatorer för depression och ångest och vill nu ha synpunkter från RMPO PV på 

dessa. Primärvården finns inte representerad i den nationella grupperingen och de framtagna indikatorer-

na är inte kopplade till PV-kvalitet. Gruppen diskuterar att indikatorerna PV-kvalitet behöver vara vår in-

gång. I annat fal kommer det krävas att nya system byggs upp för att ta fram rapporter. En del indikatorer 

som RCPH framför är snarlika men inte exakta. Återkoppling till RCPH: RMPO PV skickar med PV-

kvalitets parametrar samt en förklaring att detta är ett nytt och relativt omoget system och att det därför är 

svårt att få fram korrekta/ exakta data men att arbete bör utgå från detta. Vidare är inte alla sjukvårdsreg-

ioner fullt ut med mera. Maria E skriver ett utkast till svar övriga får ta ställning till innan vi skickar ut de 

 

Generell diskussion i gruppen om att det nu börjar komma in en del förfrågningar från flera håll och öns-

kemål om att RMPO ska vara delaktiga i mycket arbete, mäta indikatorer med mera. Här behöver RMPO 

få hjälp från RSL i att prioritera vilka delar som ska fokuseras på. Maria tar denna fråga vidare vid möte 

med RSL. Lyfter att RMPO primärvård önskar äga frågan om vilka indikatorer som vi ska prioritera uti-

från PV-kvalitet och att i nuläget prioriteras området psykisk hälsa och möjligen även inkludera hälso-

främjande indikatorer (vi har dock inte tittat på dessa ännu i nuläget).  
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9. Sammanfattning av fortsatt arbete 

 Färdigställa årsrapporten- deadline för inskickat klar årsrapport är 12 april. 

 Patrik tar med utkast på skrivning ang patientlöftena att ta ställning till på nästa möte 

 Maria E tar reda på om Region Jönköping kan mäta SIP/1000 invånare över 65år 

 Maria E tar reda på mer om handlingsplanen 

 Maria E skriver utkast svar till RCPH 

 

10. Kommande möte 
Nästa möte är ändrat till ett skypemöte den 11/6 8:30-11.30. 

Punkter till nästa möte 

 Medicinskt råd för hälsosamtal- dragning av Maria R 

 Kvalitetsindikatorer, fortsatt arbete 

 

 

 

Lotta Lindqvist 

Sekreterare  


