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ÅRSRAPPORT 2018  
Regional medicinsk programgrupp för Ortopedi inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen  
 
RMPG ortopedi har under året haft tre formella möten. Ett i januari på förmiddagen före 
regionmötet då fokus var på NPO och Kunskapsstyrning. Ett vårmöte och ett höstmöte. 
Vi har under vårmötet gått igenom och diskuterat vår Värdekompass. Flertal inbjudna 
föreläsare har deltagit inom olika medicinska/ortopediska frågor men också av 
strukturadministrativ karaktär. Höstmötet var i mötesformen internat lunch-lunch. Där var 
fokus på hur vi ska arbeta i den nya RMPO strukturen som startar 2019. RMPO blir en ny 
grupp av RMPG ortopedi och handkirurgi där nu handkirurgin blir en RAG – handkirurgi 
inom RMPO. 
Alla i gruppen delar gärna med sig av sina erfarenheter inom olika processer. Ger ett bra 
nätverk inom ortopedin i SÖSR. 
 

1. Kvalitetsindikatorer 
Sjukvårdsregionens ortopedi har arbetat med olika nyckeltal, och jämförelse av dessa, sedan 
2008. Jämförelser sker mellan sjukvårdsregionens 10 enskilda ortopedkliniker, mellan våra 
län/regioner och jämförelser sker mot nationell nivå. 
Nyckeltal och datainsamling sker från befintliga register och sammanställs av en utsedd 
arbetsgrupp med representation från våra tre landsting/regioner. Presentation och diskussion 
görs sedan under ett ordinarie RMPG-möte i syfte att visa på goda exempel, möjliga 
uppnåeliga nivåer och best practice. Kraften i denna benchmarking är stor. Lära av varandra i 
ett öppet tillåtande klimat är en framgångsfaktor.  
Sammanställningen finns i Värdekompass Ortopedi 2018. Se bilaga. 
Ortopedin i sydöstra sjukvårdsregionen står sig väl i nationella jämförelser.  

2. Tillgänglighet 

Tillgängligheten utgör en återkommande indikator som avhandlas i Värdekompassen varje år. 
Tillgängligheten till besök och behandling redovisas. Data kommer från ”väntetider i vården”. 
Generellt har sjukvårdsregionen bättre tillgänglighet jämfört med riket. 
Både externa och interna faktorer påverkar tillgängligheten över tid och det kan finnas stora 
variationer under ett år. Externa faktorer såsom Vårdgarantin, uppdelning mellan akut 
verksamhet och elektiv verksamhet spelar stor roll. Interna faktorer som brist på vårdpersonal 
fr.a. sjuksköterskor i specialistfunktion eller vårdarbete samt kompetensförluster/förändringar 
inom läkarprofessionen påverkar också. 
Tillgängligheten generellt är god. 
 

3. Riktlinjer – vårdprogram 
Inom de gemensamma riktlinjer man genom åren kommit överens om så sker en 
revidering av riktlinjen behandling med trombosprofylax från 2019. Man kommer 
göra en registeruppföljning januari- juni  2018 och 2019 för att jämföra antal som fått 
behandling. 
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Uppföljning av hälsenerupturer har pågått inom regionen i en studie. Täckningsgraden 
varit god. Uppföljningen har tagit mycket tid för fysioterapeuterna. Patientnöjdheten 
enl ATRS lägre än nationellt. 
 
Resultat för SVF – standardiserade vårdförlopp för sarkom ska presenteras vid nästa 
möte. 
 
Vår representant för NPO är Andreas Meunier och han kommer delta i RMPO för att 
kunna hålla den röda tråden mellan nationell och regional nivå. 
 

4. Nivåstrukturering/arbetsfördelning 
RMPG – möten och regionala sammankomster är en bra plattform till att diskutera det 
nätverk som regionens ortopeder utgör. Tillit och vetskap om varandras svagheter och 
styrkor leder till en naturlig vilja att ge och ta hjälp av varandra. Vi har ett prestigelöst 
klimat.  
Det pågår en naturlig nivåstrukturering och koncentration inom ortopedisk vård i 
sjukvårdsregionen.  
Utvecklingen i Sydöstra sjukvårdsregionen går stadigt åt detta håll och är en av 
framgångsfaktorerna till de goda resultat sjukvårdsregionen uppvisar. 
Bevekelsegrunderna till denna utveckling är tillgänglighet, kompetens, god kollegial 
kännedom, prestigelöshet och god vård för patienten. Ett tydligare formellt uppdrag i 
denna fråga hade påskyndat utvecklingen. 

 
5. Investeringar 

Ej aktuellt. 
 

6. Sjukvårdsgemensam upphandling 
 
Upphandling inom Jönköping och Kalmar län gällande implantat för höft och knä 
artroplastiker på börjas och beräknas klart till 2019. Östergötland avstod att delta. 
 

7. Läkemedel 
Överenskommelse om att förhålla sig till samma riktlinje gällande trombosprofylax. 
Se PM 
 

8. Utvecklingstendenser 
Det kommer att föreligga ett ökat långsiktigt behov att ta hand om och behandling av 
degenerativa och åldersrelaterade sjukdoms- och skadetillstånd i rörelseapparaten. Vi 
har ett ökande antal äldre i befolkningen som lever längre. Denna utveckling kommer 
att ställa stora krav på sjukvården inom ett flertal discipliner, liksom samverkan och 
vård i den kommunala sektorn. Denna kategori patienter tillhör ofta ”multisjuka äldre” 
och kräver ett holistiskt omhändertagande där den ortopediska frågeställningen ofta är 
av underordnad betydelse. Lokala samverkansformer där ortopedin har en konsultativ 
roll bör framarbetas. 
 
Ortopedin liksom övriga discipliners mest akuta problem just nu handlar om brist på, i 
första hand sjuksköterskor på vårdavdelningar men också inom subspecialiseringen 
operation, anestesi och intensivvård. Detta är ett nationellt problem och har resulterat i 
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en galopperande kostnadsökning i alla landsting/regioner. Ambitionen nationellt och 
inom vår sjukvårdsregion är att begränsa användandet av hyrbolag som åtgärd. 
Konsekvensen är och kommer att bli neddragningar/strykningar på grund av 
vårdplatsbrist alternativt brist på operationsresurser. Tillgänglighet och kvalitet kan 
försämras.  
 
En viktig fråga för ortopedin är att säkra återväxten och kompetensen inom regionen. 
Inom regionen finns en ST akademi som har två sammankomster/år. Värdskapet och 
innehållet variera över tid. Visst ekonomiskt stöd har utgått från RMPG ortopedi till 
denna verksamhet. 
 

9. Förändringar av vårdbehovet 
Strukturella och personella förändringar har skett på BORC (Barnortopediskt 
Regionalt Centrum). Uppdraget för högspecialiserad vård kvarstår.  
I september blev ortopedkliniken och ryggkliniken på US en klinik, Ortopediska 
kliniken, US. 
Verksamheten i Motala kommer fortsätta under nytt avtal from 190401. Leverantören 
är Capio. 
. 

10. Ekonomisk redovisning 2018 
 

 
 
Flertal fakturor saknas utifrån Budget 2018 

 
 

11. Värdekompassen 
Se bif fil 
 

RMPG Ortopedi Ansvar 418484 tom 2018-12-31 190329
ANSVAR K MP Verdatum Vernumm Rad Vertyp StatusRadtexUTFALL BUDGHuvudtext

418484 4 1 2018-02-08 91186168 10 LPSSL Def 1260,00 LANDSTINGET I K Slutk 91186168
418484 4 1 2018-04-16 91233102 10 LPSSL Def 5026,50 HOTELL HÖGLAND  Slutk 91233102
418484 4 1 2018-07-10 91303416 10 LPSSL Def 1076,75 HOTELL HÖGLAND  Slutk 91303416
418484 4 1 2018-10-24 91385146 10 LPSSL Def 23263,37 ULLINGE WÄRDSHU Slutk 91385146
418484 4 1 2018-11-08 91398067 10 LPSSL Def 11144,60 ULLINGE WÄRDSHU Slutk 91398067
418484 4 1 2018-12-17 11020551 2 BOKS23 Def 4308,00 HOTELL HÖGLAND omf 91366088

Summa 46079,22

Syfte/aktivitet Datum Kostnad Deltagare
RMPG arbetsgrupp Värdekompassen 2018-01-18 1 260 kr Dan Eriksson, Mari Bergeling, Anna Bergelin, San  
RMPG  2018-04-12 5 026 kr Hela gruppen 14 personer * 359:- 
RMPG arbetsgrupp Värdekompassen 2018-05-22 1 077 kr Dan Eriksson, Sandrah Sollenby, Anna Bergelin.(M     
RMPG Ullinge 2018-10-18-19 30 000 kr internat 

Ryggklubben 30 000 Hans Tropp - ca 30 pers
Knäklubben 7500 antal? Daniel Wänsberg mfl
ST akademin 2018-12- 60000 kolla med Charlotte!!
Summa 2018 134 863 kr

Budget 2018 150 000 kr

Budgeterade belopp BUDGETERAT BELOPP

Ekonomi RMPG Ortopedi 2018
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12. Hälsofrämjande arbete 
Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom RMPG ortopedi 
diskuteras inom ramen för värdekompassen och genom goda exempel. 
 Vi har ett strukturerat arbetssätt avseende rökstopp vid planerad kirurgi, mer eller 
mindre samstämmighet gällande BMI – gräns vid ledproteskirurgi. Det finns ingen 
fast struktur för alkohol och operation. Endast riskbruk markeras. Bara vissa enheter 
har en struktur för samtal kring levnadsvanor. Patientkontrakt finns framtaget och 
sprids inom regionen. 
Sjukvårdsregionen har en hög andel artrospatienter som går i artrosskola eller träffar 
en sjukgymnast innan ledprotesoperation. 
 
Sammanfattning 

 Sjukvårdsregionalt samarbete i ett prestigelöst klimat med en vilja att dela med sig och 
lära av varandra ger en utveckling och förbättringskraft som placerar 
sjukvårdsregionen på nationell toppnivå. 

 Naturlig ökad differentiering/koncentration av olika sjukdomsgrupper och 
sjukdomstillstånd ger en bättre och mer tillgänglig vård. 

 Bristen på vårdpersonal och kompetens är ett hot mot bibehållen god och tillgänglig 
vård. 
 
2019-03-26 
 
Ann Hertzman 
Ordförande RMPO, ortopedi 


