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Mötesanteckningar RMPO Reumatologi 

Datum 2020-05-04 

Tid 13.00-14.00 

Plats Reumatiska kliniken, US Linköping samt Skype  

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

Heed, Anna-Kajsa Sjöberg, Mia Ilhammar 

  

  

1. Välkomna 

Karin hälsar välkommen och är glad att tekniken fungerar bra från alla länsdelar 

 

2. Incheck, Corona-läget 
Jönköping Ännu inte så belastade av corona-pandemin generellt. Många ÅB görs om till 

telefonbesök. Fler patienter ombokar sig själva. 

Kalmar jobbar på som vanligt, ännu inte nåtts av corona-pandmin i Kalmar bara enstaka 

fall inlagda. ÅB görs om till video/telefonbesök. Alla läkare är schemalagda på akuten 

Västervik Dragit ner på mottagningen alla läkare arbetar på internmed avd. Ännu inte så 

mycket att göra då vi har få inlagda Covid-19 patienter. Dock bygger vi vårdköer 

Linköping Har arbetat efter pandemiplaner på US i ca 2 mån nu, lånar ut läkare, 

SSK,USK till pandemiavdelningar. Sjukhustrycket varit stort men börjar nu plana ut. På 

mottagningen hanterar vi NB och akuta ÅB med fysiska besök, övriga ÅB som 

telefonbesök. Många fortfarande hemma med förkylningssymtom av personalen. 

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från mötet den 30 januari gick vi snabbt igenom. 

 

4. Nytt från NPO 

Alf berättade det senaste från NPO förra veckan som denna gång hölls via Skype.  

-SoS har skickat ut en lista med riskgrupper att få covid-19 där i princip alla våra 

patienter är i riskgruppen (biologisk beh, cortison beh). NPO har försökt formulera om 

innehållet i texten och skickar åter till SoS. Ännu inte fått svar från SoS. 

-Sammanhållet vårdförlopp (SVF) Reumatoid Artrit, SKR beslutar om slutversionen  

den 15 maj. Vad som justerats sedan remissrundan är oklart  

- Nästa SVF blir GCA (jättecells Arterit). Har nominerat sakkunniga till en arbetsgrupp 

med olika specialiteter 4 reumatologer,1 ögonläk,1 diagnostiker och 1 patient. Dock är 

tidsplan oklar just nu. 
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- NPO diskuterade också förlängningsarbetet på SVF RA. Hur gör man efter 1år? Ska 

nytt VF tas fram för skov? PreRA känns svårt att standardisera. Kort diskussion där 

gruppen är samstämd att PreRA inre är lämpligt för SVF 

- NPO pratade även om vaccinationer, vad man ger och när man ger skiljer sig en del 

över landet. Det handlar ffa om pneumokock-vaccin.  

Kommer troligen kartläggas så vi får vet mer hur det ser ut. Hur gör vi? 

Jönköping vaccinerar inte patienter med biologisk behandling generellt 

Kalmar/Västervik följer PM för biologiskt behandling och därför vaccinerar de 

Alf upplever att det är ganska stor individuell bedömning mellan olika läkare 

 

- nästa NPO möte blir 12 maj. Alf skickar ut protokollet när det kommer 

 

5. Nytt från kunskapsrådet 
Senaste mötet inställt 

 

               6. Övrigt 

- Mia informerade i samband med Alfs dragning kring sammanhållet vårdförlopp att 

hon och Carin Ericsson fått i uppdrag av medicin direktör Stefan Franzén som 

övergripande processledare. Uppdraget innebär att bygga upp och hålla ihop 

implementeringen av alla SVF inom RÖ och i nära samarbete med SÖSR. 

Representanter från Jönköping och Kalmar finns och vi har haft några inledande skype-

möten. 

 

- Remissrunda Nationella riktlinjer för rörelseorganets sjukdomar. Karin behöver input 

för att svara på en åtgärdslista som skickats ut till alla RPO. Behöver svar före 8/5. 

 

-Karin frågade vad ska vi jobba med tillsammans i höst om vi inte kommer igång med 

implementeringen av SVF RA? Fundera på det till nästa gång vi träffas. 

7. kommande möte 

Nästa möte Skypemöte 1/10 kl.13.00-14.00 (save the date) 

Regionmöte planeras till nov-2020 

 

Frågor att fortsätt diskutera: 

Implementering av SVF RA 2020  

Patientlöften vi kan arbeta vidare med 

 

 

Vid minnesanteckningarna 

Mia Ilhammar 

Processledare RPO reumatologi 


