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Årsrapport 2019 för RPO Reumatiska sjukdomar 
RPO reumatologiska sjukdomar startade upp under våren 2019. Gruppens medlemmar: 
Jönköping: Elisabeth Nilwert Heed  och Sören Transö  
Kalmar: Iulia Satulu  
Västervik: Anna-Kajsa Sjöberg 
Linköping: Alf Kastbom (NPO-representant), Karin Sjöstedt 
Processledare: Maria Ilhammar 

Genomförda aktiviteter 

190328 uppstart med genomgång av kunskapsstyrningsmodellen om nationellt och 
regionalt arbete. Aktuell information från NPO. 

190416 Videomöte med presentation av våra verksamheter och genomgång av 
patientlöftena. 

190920 Genomgång av handlingsplanen för 2019. Dagens ämne ”väntetider samt 
rutiner för ny- och återbesök”. 

191128 Regiondag i Linköping med kort möte efter programmets slut. Information från 
NPO och genomgång av handlingsplanen för 2020. 

Tillgänglighet 

Inom sydöstra sjukvårdsregionen behandlas ca 14 700 personer med inflammatorisk 
reumatisk sjukdom på våra kliniker. Sydöstra sjukvårdsregionen har låg 
läkarbemanning utifrån rekommendation från SRF samt i jämförelse med övriga landet. 
Trots detta är tillgängligheten till nybesök god både i Kalmar, Västervik, Linköping 
samt de prioriterade fallen i Jönköping. Återbesöken hanteras olika på olika orter. 
Variation med telefonåterbesök, väntelista återbesök samt att patienter får höra av sig 
vid besvär och får broschyr med information. Allt detta utifrån förutsättningarna på våra 
olika orter. Tillgängligheten är god i telefonrådgivningen i Kalmar och Jönköping. 
Linköping har inte nått nivåer som är tillfredsställande.  

 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 

Resultat av samverkan  

Under de få träffar vi hunnit ha har vi lärt känna varandra och till del våra verksamheter 
på olika platser. Diskussioner och erfarenhetsutbyte har varit givande. Vi kommer att ha 
nytta av detta nu inför att arbeta vidare med SVF RA under 2020. 

Vi har haft en trevande start men kommer ha nytta och glädje av att arbeta mer 
tillsammans. 

 


	Årsrapport 2019 för RPO Reumatiska sjukdomar
	Genomförda aktiviteter
	Resultat av samverkan
	Under de få träffar vi hunnit ha har vi lärt känna varandra och till del våra verksamheter på olika platser. Diskussioner och erfarenhetsutbyte har varit givande. Vi kommer att ha nytta av detta nu inför att arbeta vidare med SVF RA under 2020.
	Vi har haft en trevande start men kommer ha nytta och glädje av att arbeta mer tillsammans.

