
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

  

 

Mötesanteckningar RPO mag- och 
tarmsjukdomar 

Datum 2020-11-06 kl.13.00 – 14.25 

Plats Digitalt möte  

Närvarande  Henrik Hjortswang, ordf.  

  Kalle Landerholm, Region Jönköpings län 

 Henrik Stjernman, Region Jönköpings län 

 Karsten Offenbartl, Region Jönköpings län 

 Hjalmar Åselius, Region Kalmar län 

 Jeanette Assarsson, Region Kalmar län 

 Marie Gustavsson, sekr  

 

1. Mötets öppnande - välkomna 

Henrik Hjortswang öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

2. Dagordning 

Dagordningen godkänns 

3. Sekreterare för dagens möte 

Sekreterare vid dagens möte är Marie Gustavsson 

4. Nuläge på våra kliniker- Covidpåverkan? 

Jeanette, Kalmar: Trycket har ökat, främst på IVA. Det är neddragning på operationer. 

Det är nästan bara canceroperationer som genomförs. 

 

Hjalmar, Västervik: Det finns inga speciella restriktioner i Region Kalmar län än. Just 

nu finns en patient med konstaterad Covid19 inlagd på Västerviks sjukhus. 

Det finns en omställningsplan som snabbt kan aktualiseras. Rutinen är att IVA-vård i 

första hand ska vara i Kalmar. 

Kalle, Jönköping: Trycket ökar stadigt. Verksamheten har inte riktigt kommit upp i full 

kapacitet sedan vårens utbrott. Nu finns diskussion om ytterligare neddragning. 

Henrik, Jönköping: Endoskopin har fungerat som vanligt under hösten. Det finns i 

nuläget inget beslut om neddragning men man har övergått till fler digitala besök igen. 

Henrik, US: På kliniken är man i stort sett tillbaka till vårens situation. Omvandling till 

covidavdelningar på US pågår.  

5. Nytt från NPO 

Carsten informerar om senaste nytt från NPO mag- och tarmsjukdomar. 
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NAG IBD förväntas lämna förslag till hösten 2021. Martin Rejler är Sydöstra 

sjukvårdsregionens läkarrepresentant i gruppen. 

Även NAG levercirros väntas presentera ett förslag hösten 2021. 

 

NAG appendicit har startat och håller på att kartlägga hur det ser ut i dagsläget på de 

olika sjukhusen i landet. 

NAG gallsjukdom kommer att starta i början av 2021. Alla deltagare är ännu inte 

utsedda.  

Det finns inget nytt att rapportera från Socialstyrelsens prioriteringsarbete med 

högspecialiserad vård. 

6. Nulägesanalys lever 
En sammanställning över svaren från Linköping, Eksjö och Värnamo finns. Det har 

visat sig vara svårt med statistik för kliniker som inte tillhör ett universitetssjukhus. 

 

Sammanställningen visar att frågebatteriet fungerar bra för att få fram relevanta svar. 

 

Frågorna skickas även till Kalmar och Västervik, samt Motala och Norrköping.  

7. Handlingsplan för RPO 2021 

Handlingsplanen för 2021 gås igenom. Det är en uppdatering av årets handlingsplan 

med smärre förändringar. 

Handlingsplanen ska lämnas till Kunskapsråd kirurgi och cancer senast den 9 

november. 

8. RPO kirurgi och plastikkirurgi 
NPO kirurgi och plastikkirurgi har bildats. Västra Götalandsregionen har värdskapet. 

Det är nationellt bestämt vilka områden gruppen ska jobba med. 

 

RAG kirurgi har omvandlats till RPO kirurgi och plastikkirurgi. 

 

Diskussion om uppdrag, gränsdragning m.m. behöver diskuteras. Frågan tas upp vid ett 

kommande möte. 

9. Nästa möte 

Nästa möte blir ett digitalt möte kl. 13.00 – 14.30 fredagen den 29 januari 2021. 

 

 

Vid anteckningarna 

Marie Gustavsson 


