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Mötesanteckningar RMPO Reumatologi 

Datum 2020-01-30 

Tid 09.00-15.00 

Plats Reumatiska kliniken, US Linköping  

Närvarande Karin Sjöstedt, Alf Kastbom, Iulia Satulu, Elisabeth Nilwert 

Heed, Anna-Kajsa Sjöberg, Mia Ilhammar 

 Adjungerade Michael Ziegelasch, Anne Hallberg 

  

1. Välkomna 

Karin hälsar välkommen och snabb incheckning görs runt bordet 

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från mötet den 27 november lästes snabbt igenom. 

3. SRQ i SÖSR 
Hur arbetar vi med detta på våra kliniker? Michael Ziegelasch Anne Hallberg 

Michael berättar om sitt uppdrag som SÖSR representant inom SRQ. Har haft två 

möten i Stockholm. De har kvalitetsgranskat SRQ mot journalen och SRQ data 

överensstämmer väl, ska vara klart 30/6.  

Michael och Anne (SSK mottagning) beskriver deras arbetssätt vid mottagningsbesöket, 

där SRQ är pedagogiskt bra att använda. De fyller i data direkt. Michael erbjuder stöd 

om det finns behov. 

 I Linköping registrerar några få av läkarna i SRQ, har specifik SSK som 

registeransvarig som även registrerar i efterhand utifrån pappersunderlag. Ska göra ett 

omtag och har satt upp dator för PER registering och ipad med PER. Ska påminna 

patienter att gå in via 1177 inför ÅB.  

Västervik arbetar med PER och har väntrumsskärm vid ÅB. Läkarna registrerar direkt i 

SRQ i samband med besöket. Tar inte längre tid än att fylla i papper och mycket 

pedagogiskt att använda och visa patienten. 

Kalmar arbetar också med PER och har väntrumsskärm. Läkarna registrerar direkt i 

SRQ, har specifik SSK som registeransvarig. Vid läkemedelsjustering planeras alltid in 

ett läkarbesök inom 3-6 mån. 

Jönköping kämpar med PER. RA patienter följs upp och registreras i SRQ av 

fysioterapeut, arbetsterapeut 3 + 6 mån efter nybesök. 

Vi har nu rekvirerat de 300 000kr som vi får/år till SRQ-arbete i SÖSR. Ok att fakturera 

Linköping från varje region. 
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4. Nytt från NPO 

Alf berättade det senaste från NPO. Sammanhållet vårdförlopp (SVF) Reumatoid Artrit 

är nu ute på remiss (se punkt 5).  

- Har lämnat in förslag på nytt SVF GCA (jättecells arterit) där många specialiteter är 

involverade.  

- 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 från SKR. 

5. Personcenterat och sammanhållet vårdförlopp RA 

Remissversionen kom i veckan. Finns publicerat på SKR hemsida. Ingen inom SÖSR 

har varit medförfattare. Alf tar oss igenom dokumentets innehåll och stannar till vid 

oklarheter och diskussion om innehållet. Finns möjlighet att lämna in kommentarer 

under remissperioden 27januari-6 mars i specifik mall. Gruppens synpunkter finns 

nedskrivet i en bilaga. Beslutar om ett telefonmöte den 11 februari kl.14.00-15.00 så 

mallen för remissvar kan fyllas i gemensamt från SÖSR. Ska sedan skickas till 

Charlotte Sand senast 27 februari.  

Ska vi inom SÖSR skriva gemensam rutin?  

Hur ska implementeringen av SVF gå till? 

6. Forskningsstöd 

Inventering av behov från Jönköping och Kalmar. Viktigt att veta att Linköping alltid är 

välkomna att tillfrågas om projekt dyker upp samt att Kalmar, Västervik och Jönköping 

alltid är välkomna att höra av sig om/när intresse finns.  

 

7. Hur ska vi göra reumatologi mer attraktivt? 

Gemensam diskussion hur vi inom SÖSR  kan attrahera och rekrytera specialister inom 

reumatologi. Det gäller att fånga AT läkare vid den fria placeringen. Kalmar har svårt 

att få ST läkare till medicin klin. där reuma ingår. 

8. Nytt från kunskapsrådet 
Karin var sjuk vid mötet i veckan, skickar ut minnesanteckningar när det kommer. 

9. kommande möte 

Nästa möte 4/5-20 kl.10,00-15.00 i Västervik 

Frågor att fortsätt diskutera: 

Implementering av SVF RA 2020 

genomgång/komplettering av handlingsplan/aktivitetsplan 2020 
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10. Övrigt 
Avslutar dagen med rundvandring på kliniken och Karin visar exempel på 

patientinformation läkemedel. Önskemål om att få ta del av dessa. Karin undersöker hur 

man från Kalmar, Västervik och Jönköping kan komma åt alla reumatologen US 

dokument i Dokumenta. Återkommer när svar finns. 

 

Vid minnesanteckningarna 

Mia Ilhammar 

Processledare RPO reumatologi 


