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Mötesanteckningar Kunskapsråd kirurgi och 

cancer 

Datum 2020-12-15 kl. 10.00 – 10.40 

Plats Digitalt möte  

Närvarande  Reidar Källström, Henrik Holmberg, Jessica Frisk, Johan 

Rosenqvist, Susanne Yngvesson Strid, Jens-Christian Larsen, 

Birgitta Stymne, Henrik Hjortswang, Bärbel Jung, Margareta 

Wargelius,  Marie Gustavsson 

 

   

 

1. Inledning  
Med anledning av Coronaläget blir detta ett kort avstämningsmöte. 

 
2. Frågor att följa upp  
Frågan från RAG onkologi om deltagande i Kunskapsrådet skulle ha diskuterats vid 

dagens möte men flyttas till ett kommande möte pga. att ingen representant från RPO 

cancersjukdomar kan vara med på mötet. 

 

Jens-Christian har fått i uppdrag av au att kartlägga hur kösituationen ser ut inom resp. 

klinik för någon/några ingrepp där behandlingen i övrigt är jämlik. Kartläggningen ska 

sedan ligga till grund för diskussion om hur regionerna kan hjälpa varandra och ev. 

frångå nuvarande rutin att regionen/sjukhuset/kliniken först betar av sin kö och löser 

sjukhusets/den egna regionens problem och först därefter tar emot patienter från andra 

regioner. Redovisning sker vid nästa möte. 

 

3. Handlingsplaner 
Au har läst igenom handlingsplanerna. Deltagarna i au har ansvarat för att kommentera 

en eller två av planerna. Den som ännu inte skrivit sin kommentar mailar till Marie för 

återkoppling till resp. RPO. 

 

4. Covid-19 lägesbild och åtgärder i respektive RPO – behov 
och förväntade effekter på SÖSR-nivå 
Alla 3 regioner har ett ökat och stort antal covidsjuka med stor påverkan på vården även 

om läget är något bättre i Kalmar län. 

 

RPO rörelseorganens sjukdomar: Klinikerna är lite olika drabbade men samtliga 

regioner har ett ansträngt läge. Det är därför svårt att hjälpa varandra. Endast 

högprioriterade operationer genomförs. 
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Det finns en grupp patienter som behöver vård som egentligen inte kan anstå men som 

ändå inte är urakuta. Kan regionerna hjälpa varandra med denna patientgrupp och hur 

ska man prioritera mellan patienterna? 

Jens-Christian kontaktar övriga ortopedchefer och diskuterar  om det behövs ett forum 

för att diskutera frågan. 

RPO kirurgi och plastikkirurgi: Gruppen har inte riktigt kommit igång än men 

ambitionen är att på sikt utveckla samarbetet inom den benigna kirurgin samt öka 

kvaliteten. Just nu är det bara akuta operationer och canceroperationer som görs. Det är 

problem med vårdplatser. 

 

RPO kvinnosjukdomar och förlossning: Samarbetet flyter på som vanligt. Gruppen har 

kontinuerliga avstämningar. 

RPO hud- och könssjukdomar: Covidpåverkan är även denna gång störst i Region 

Östergötland där många medarbetare är sjuka och andra utlånade till covidavdelningar. 

Köerna var långa redan före höstens utbrott. Ingen samverkan om köer sker inom RPO, 

vilket delvis kan bero på att man inte är van att samverka på det sättet. Region 

Östergötland har remitterar en del till Stockholm men många patienter vill inte åka så 

långt. 

 

RPO mag- och tarmsjukdomar: Akuta patienter tas omhand. IBD-kirurgin blir lidande. 

MDK inom SÖSR genomförs men alla kliniker deltar inte. Efter årsskiftet saknas 

gastroenterolog på Värnamo sjukhus. 

RPO njur- och urinvägssjukdomar: Ingrid meddelar via mail att urologklinikerna 

stämmer av väntelista och har i veckan som gått försökt hjälpa Kalmar med 

robotassisterad prostatectomi som hopat sig där. Jönköping och Linköping ligger lika i 

sin köbildning både gällande SVF och benignt. Robot assisterat är nu under kontroll 

även i Kalmar och Västervik. 

5. Nästa möte  
Förslag till datum för nästa års möten mailas ut. 

 

Strategidagen den 3 februari kvarstår. 
 
 
Vid anteckningarna 

Marie Gustavsson 


