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Mötesanteckningar RMPO Reumatologi 
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1. Välkomna 

Karin hälsar välkommen  

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från mötet den 20 september lästes snabbt igenom och 

justerades under punkt 5.  

Kompletterande uppgifter från Västervik 

Bemanning: en specialist, 2 ST-läkare, 50% reuma -SSK 

Patientstock: 1300 

Väntetider till nybesök: Just nu tar vi ”dubbel förtur” remisser inom 2v, ”enkel förtur” 

inom 1mån och ingen inom 90 dagar.  

Väntetider till återbesök: Det är 3,6.9,12 månaders besöken vi har 3-4 månaders 

fördröjning på 

 

Under punkt 6 berättade Iulia att i Kalmar har de diskuterat vidare hur de kan locka ST 

läkare till sig, där klinisk forskning är en del och med hjälp av forskningsstöd från 

Linköping. Kommer träffa sjukvårdsledningen och diskutera upplägget i närtid. 

Justerade minnesanteckningar läggs ut på hemsidan. 

3. Nytt från NPO Reumatologi 

Alf redovisade från möte 19-20/11 i Stockholm. 

Dag 1. lärande möte med alla NPO 

Dag 2. NPO reumatologi arbetade fram förslag till verksamhetsplan för 2020.  

Men viktigaste diskussionerna var kring; 

- Standardiserade vårdförlopp (SVF) där NPO valde reumatoid artrit (RA) för att det är 

en enkel och väldefinierad process. Har nominerat deltagare till arbetsgruppen där bla 

Mikael Ziegelasch ingår. Tidsplanen är kort! NPO har skickat ut ett förslag till en 

referensgrupp. SVF RA ska vara klar 200115.  

Nästa år finns förslag på ny SVF för GCA. 
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- Högspecialiserad vård diskuterades utifrån socialstyrelsens förslag. Gällande 

systemisk skleros så föreslog NPO ett koncept med kompetenscenter och har tillsatt en 

NAG, som även har för avsikt att bjuda in patientförening för dialog då 

patientföreningen i stället vill ha detta som högspecialiserat.  

- Paramedicinska insatser skiljer sig över landet inom reumatologi. Kommer kartläggas 

och ev bilda NAG för fortsatt arbete. 

Sammanfattningsvis upplever deltagarna i NPO dubbelarbete kring styrning från 

Socialstyrelsen av arbetet med nationella riktlinjer och kunskapsstyrning. 

4. Nytt från kunskapsrådet 

Karin refererar kort om vad som togs upp på tisdagens kunskapsråd. 

Inom NPO har diskuterars om S:et i SVF ska stå för samordnad istället för 

standardiserat. Beslut att i nuläget inte ändra. Även diskussioner i hur Rehabilitering 

och Levnadsvanor ska hanteras som egna vårdförlopp eller integreras i alla 

sjukdomsvårdförlopp. I övrigt se medskickad bilaga nyheter kunskapsstyrning.  

 

5. Genomgång av handlingsplan 2020 

Återanvänder handlingsplan 2019 men lägger till kommande arbetet med SVF. 

Deltagna godkänner handlingsplanen som kommer att läggas ut på hemsidan. 

Handlingsplanen utgår från ett av sjukvårdsregionen patientlöften - ska erbjuda vård 

som är lättillgänglig för kontakt, bedömning och besök. 

6. Frågor från RCSO 

I bilagan till dagens agenda återfinns de frågor kring kvalitetsregister som de önskar 

kartlägga. Alla tre länsdelar registrerar i SRQ och har en sjuksköterska som ansvarar för 

kvalitetsregistret. Vad som skulle underlättas är om det fanns en koppling mellan SRQ 

och patientjournalen för att slippa dubbeldokumentation. Karin svarar RCSO via mail 

och lägger till de register som finns lokalt i Linköping samt TIRA.  

Angående frågan som kom upp om KLURING-registret: ”Kan alla ha/få 

tillgång/registrera där?” I etikansökan står att det att det gäller patienter i Region 

Östergötland vilket då gör att det inte gå att ta med flera. I och med att det SLE-

patienter registreras i SRQ kan de ändå finnas med i kvalitetsregister. 

 

7. Kommande möten 

Nästa möte 30/1-20 kl.9,00-15.00 inklusive rundvandring på 

Reumatologiska kliniken i Linköping  

Frågor att fortsätt diskutera: 

SVF RA 2020 

Hur kan vi inom SÖSR göra reumatologi mer attraktiv f fa för läkare? 

Forskningsstöd från Linköping till Kalmar, Jönköping 
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Vid minnesanteckningarna 

Mia Ilhammar 

Processledare RMPO reumatologi 


