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Mötesanteckningar RPO Akutvård, 
Akutmottagning 
Datum 2020-10-23 
Plats Åsunden, Universitetssjukhuset Linköping  
Närvarande  Anna Gunnarsson, Andreas Rönnersten, Erik Müssener, Julia 

Plath, Elisabeth Bergström, Johan Björk, Magnus Cernerud, 
Erica Isaksson, Linda Axelsson, Martin Lindfors. 

 Del av möte: 
 Annica Öhrn, Karl Landegren (Skype), Susanne Yngvesson 

Strid (Skype) 

1. Presentation av deltagare RAG Akutmottagning 
Deltagare från Västervik saknas på grund av pågående chefsrekrytering. 

2. Presentation av Sydöstra sjukvårdsregionen och 
kunskapsstyrningsmodellen 
Presentation av Kunskapsstyrningsmodellen på nationell och regional nivå. Presentation 
bifogas mötesanteckningarna.  

3. Genomgång av uppdraget 
Programområdena ska: 

• säkra sjukvårdsregionens representation i det nationella programområdet  
• inventera behov och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och 

omvärldsbevakning  
• initiera frågor för nationell samverkan  
• skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskaps- och beslutsstöd  
• ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för användning i patientmötet  
• stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap  
• samverka med den regionala organisationen för kvalitetsregister  

 

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland har kommit överens 
om att programområdena dessutom ska: 

• Följa upp, analysera, rapportera och åtgärda 

• Vara sakkunnigt i samverkan 

• Utveckla, samverka och kommunicera 

• Konkretisera patientlöftena 
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Detaljerad beskrivning av ovanstående finns i: Uppdragsbeskrivning för regionala 
medicinska programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen 
(uppdrag_RMPO_20171208.pdf) som bifogas mötesanteckningarna.  

4. Arbete med uppdraget och patientlöften 
Workshop Fokusområden: 

Följande områden med behov av insats framkom under workshop: 

• Behålla kompetens/kompetensförsörjning  
• Omhändertagande patienter med psykiatriska besvär. 
• Geriatrisk akutsjukvård – Grön/Gul med stort inläggningsbehov.  
• Läkare med beslutsmandat på akutmottagning 
• Förändringen från AT-tjänstgöring till BT 
• Digitalisering 
• Teamarbete – tvärprofessionellt  

Rangordning ämnen genomfördes: 

1. Behålla kompetens 
2. Geriatrisk akutsjukvård 
3. Teamarbete 
4. Läkare med beslutsmandat på akutmottagning 

Beslut: 

Gruppen beslutar att arbeta vidare med de två högst prioriterade frågorna initialt. Övriga 
sparas till framtid.  

 

Utvalda Fokusområden: 

Behålla kompetens/Kompetensförsörjning 

Arbetsmiljö – fungerade arbetsgrupp, - arbetstider,  

Utbildning/utvecklingsmöjligheter, –Specialistutbildning, - internutbildning – 
gemensam tydlig struktur för utbildning/utveckling. -Beskriva möjligheter till 
kompetensutveckling. 

Lön -Karriärstege kopplat till lön 

 

Geriatrisk akutsjukvård 

Geriatrisk population 

Sökmönster för populationen 

Problematik kring patientgruppen 

Rutiner, samverkan, direktspår 
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Beslut: 

Respektive region kartlägger hur kompetenssituationen utifrån: 

• Personalstatus: Nuläge och önskat läge 
• Karriärstege 
• Arbetsmiljö  
• Lön  
• Arbetstid 
• Disputerad personal på akm (aktiv) 
• Sjuksköterska: Allmän, Specialistutbildad akutsjukvård, Specialistutbildad 

annan spec., behandlingssjuksköterska 
• Undersköterska, Specialistutbildad, annan utbildning ex gipstekniker. 
• Befintlig internutbildnings struktur på arbetsplatsen 

Respektive region kartlägger den Geriatriska akutsjukvården utifrån: 

• Julia fråga Daniel Willhelms om kvalitetsindikatorer i geriatrisk akutvård 
• Hur ser den geriatriska populationen ut 
• Sökmönster akutmottagning? Antal och över dygnet 
• Problematik kring geriatriska patienter i respektive område 
• Upparbetade rutiner och pågående samverkan. 
• Tid på akutmottagning?  

 

Resultat skickas till Martin för sammanställning inför nästa möte.  

Det finns ett NPO Äldres hälsa, finns RPO Äldres Hälsa och arbetar de i så fall med 
frågan kring geriatrisk akutsjukvård? Martin undersöker till nästa möte. 

5. Övriga frågor 
Ordförandeskap ska rotera mellan regionerna årsvis. 

Nästa möte Skypeavstämning i 2020-12-11. Martin skickar ut kallelse. 

Slutlig redovisning av kartläggningarna sker i januari. 

  

Beslut: 

Ordförandeskapet ska rotera mellan regionerna per år. Johan Björk och därmed Region 
Jönköping tar ordförandeskapet under första året (2021). 

  

 

Vid anteckningarna 

Martin Lindfors 
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