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1. Inledning 
Anteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

 

2. Covid-19 
Kardiologin har varit ganska förskonad jämfört med andra områden även om samtliga 

kliniker har påverkats med hög sjukfrånvaro, utlånad personal, lokaler som använts av 

covidpatienter m m. 

Nu håller läget på att stabiliseras och återgå till ett normalläge. 

 

Region Kalmar län: Inom Sydöstra sjukvårdsregionen är Region Kalmar den minst 

drabbade. Man har haft många telefonbesök men i övrigt är läget som vanligt. Inga köer 

har byggts upp pga. pandemin. I Västervik har det varit en del telefonbesök och viss 

neddragning på mottagningen. Det är kö till EKO. Oskarshamn har varit ett Covidfritt 

sjukhus. Situationen har varit lugn med gott om plats både på HIA och hjärtav-

delningen. Riskgrupper och 70+ har enbart erbjudits telefonbesök. All 

pacemakerverksamhet har flyttats till Kalmar resp. Västervik. Avdelningen bemannas 

med flera hyrsjuksköterskor. 

 

Region Jönköpings län: Regionen har haft ett ganska hårt tryck men hjärtsjukvården har 

varit ganska förskonad. Många mottagningsbesök har skett via telefon. Avdelningen har 

haft fler patienter med anledning av att geriatrikavdelningen använts som Covidav-
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delning. Det har också gjorts mer fullständiga TAVI-utredningar med anledning av 

neddragningen på US. Hjärtsjukvården i Värnamo är stabil. Inga köer och god 

bemanning. Däremot är det problem med HIA/IVA-sjuksköterskor. 

 

Region Östergötland: Regionen har haft en stor belastning av Covidpatienter med 

neddragning av ablationer, TAVI och PCI. Däremot har man haft fler mottagningsbesök 

än vanligt. Många av dem via telefon. Läget har stabiliserats nu och man börjar återgå 

till normal drift igen. Just nu är det en minskning av antalet vårdplatser pga. sjuk-

sköterskebrist. I Norrköping har det varit hög sjukfrånvaro men ganska få Covid-

patienter. Många besök har genomförts via telefon, vilket man tänker fortsätta med. Just 

nu är det högt tryck med många nya patienter. I Motala var det ett högt tryck i början. 

Yngre patienter fick göra återbesök hos en sjuksköterska. Det är fler väntande nu än 

före pandemin. Avdelningen är beroende av hyrsjuksköterskor. 

  

3. Väntelistor högspecvård, US 
Sofia informerar om vänteläget till högspecvården på US. Det är längst väntelista till 

ablationer. 

 

Väntetiden för TAVI-utredningar upplevs som onödigt lång. I Jönköping har ett par 

patienter avlidit under väntetiden.  

 

RPO beslutar tillsätta en grupp med representanter från resp. region som ska se över och 

lämna förslag på hur en snabbare rutin kan se ut. Förslaget ska vara klart till nästa möte 

den 3 december. 

 

David representerar Region Kalmar län och Jan representerar Region Jönköpings län.  

Sofia ansvarar för att gruppen kallas. 

 

4. eRemisser 
Ärendet har diskuterats vid flera tidigare möten. Kort efter beslutet vid förra mötet att 

pausa eRemisserna hölls ett möte med ansvariga där man kom överens om att fortsätta 

med eRemisserna och att systemet skulle utvecklas och förbättras. Ingen utveckling 

eller förbättring har skett sedan dess. 

Systemet upplevs inte som patientsäkert eftersom man måste leta information på olika 

ställen och inte vet om allt finns med. Det blir också längre väntetider för patienterna 

när man tvingas vänta på handlingar som skickats som vanlig post. 

 

RPO beslutar uppdra åt Jan-Erik att prata med ansvariga för eRemisserna och höra vad 

som skett sedan mötet hölls. 

5. Regionmöte 2020/2021 
Med anledning av pandemin ställdes regionmötet i Västervik 2020 in.  

 

Samma lokaler som var bokade i år kan användas nästa år istället. 

 

Regionmötet 2021 blir i Västervik den 25 mars. I samband med det hålls även ett RPO-

möte och det administrativa mötet. 
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6.  Information från RSL och Kunskapsrådet 
Aktiviteten i Kunskapsrådet har varit låg eftersom flera ingående RPOer har varit hårt 

drabbade av pandemin. 

 

Aktuellt i RSL är en diskussion om arbetsfördelning för att hjälpas åt med uppskjuten 

vård. 

 

En träff med Lena Hallengren där bl.a. HS-direktörer och politiker deltar planeras inom 

kort.  

7. Information från NPO 
Jan-Erik informerar om arbetet i NPO. 

 

Nya riktlinjer för kritisk benischemi väntas. RAG kärlkirurgi måste komma igång 

snarast för att kunna börja jobba med implementeringen. 

 

Remiss för hjärtsvikt är på gång. Lotta Arvidsson, Patric Carlström och Anna 

Strömberg har ingått i den nationella arbetsgruppen som tagit fram förslaget till 

riktlinjer. Det kommer förmodligen att krävas ett extra möte för att sammanställa 

synpunkter på remissen. 

 

8. ST-utbildning 
ST-utbildningen 2020 har skjutits upp ett år. 

 

RPO uppmanar till fortsatt utbildning enligt plan. Planeringsgruppen får gärna komma 

med förslag till nya former och variation i genomförandet.  
 
9. Nya riktlinjer 
Handläggning av icke-ST-höjningsinfarkt: Det är inte aktuellt med någon ändring nu. 

Sofia bevakar och kallar till ett möte med berörda från Region Jönköpings län och 

Region Kalmar län för samsyn. 

 
Rivaroxaban: vid PAD/flera kärlbäddar: Region Östergötland har tillsatt en grupp för 

att bevaka detta. Sofia bjuder in representanter från övriga regioner till den gruppen. 

 
10. Specialistutbildning, hjärtsjuksköterskor 
Sofia har fått frågan från Linköpings Universitet om det finns intresse för en utbildning 

till specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård, 2 år på halvtid. 

 

Maila intresse och behov till Sofia. Tala om ifall det gäller hela utbildningen eller enbart 

enstaka kurser. 

 

11. Nästa möte 
Nästa möte är ett digitalt möte den 3 december kl. 13-15. 
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