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1. Inledning 
Anteckningarna från föregående möte gås igenom och läggs till handlingarna. 

 

2. Covid-19 
Just nu är det hårt tryck på alla 3 sjukhusen i Region Jönköpings län pga. sjuk personal. 

Främst vårdadministratörer och sjuksköterskor. Trycket på IVA ökar. Situationen i 

Värnamo har varit ansträngd med många patienter men är något bättre nu. 

 

I Region Kalmar län finns totalt 35 patienter med Covid-19 inlagda varav 5-6 på IVA. 

 

I Region Östergötland finns 96 patienter med Covid-19 inlagda. Antalet på IVA ökar 

och är idag 20. Totalt är det nu fler patienter än i våras. 

Personal på alla nivåer bemannar covidavdelningar. På Thorax råder ”sommarläge”. 

Endast canceroperationer, akuta operationer och operationer som inte kan anstå 

genomförs. Väntetiderna ökar för flimmerpatienterna. Däremot är det inga väntetider till 

PCI. 

  

3. Regionmöte 2021 
Med anledning av att antalet sjuka i Covid19 ökar igen bedöms förutsättningarna för att 

kunna genomföra Regionmötet på ett bra sätt som liten. 

 

RPO beslutar skjuta upp Regionmötet och  göra det administrativa mötet digitalt den 24 

mars. 
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4. eRemisser 
Jan-Erik fick vid förra mötet i uppdrag att prata med ansvariga för eRemisserna och 

höra vad som skett. 

 

Inget nytt har framkommit. 

5. Handlingsplan 2021 
En sammanfattning av RPOs handlingsplan 2021 har lämnats till Kunskapsrådet. Tyvärr 

ställdes mötet i Kunskapsrådet in så någon återkoppling på planen finns inte. 

6. Modell fysisk träning vid hjärtsjukdom (stöd och behandling) 
Inom två personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp - hjärtsvikt och 

sekundärprevention vid kärlsjukdom, finns ett ökat behov av att ge patienterna redskap 

för att öka sin fysiska träning samt förbättrade kostvanor. Implementering av 

ovanstående PSVF medför ett ökat behov av fysioterapeuter. För att kunna tillgodose 

detta behövs nya angreppssätt.  

 

Samarbete med RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin om att starta 

gemensam RAG med uppdrag att ta fram förslag till nya riktlinjer har påbörjats. 

7. Återkoppling TAVI och Rivaroxaban 
Vid förra mötet beslutade RPO tillsätta en grupp med representanter från resp. region 

för att se över och lämna förslag på hur en snabbare rutin för TAVI-utredningar kan se 

ut. Uppdaterad rutin har mailats ut som bl.a. innebär att uppenbara fall kan sättas upp 

direkt på TAVI-rond även om huvudprincipen fortfarande är att sätta upp på VOC-rond 

först. 

 

Ämnet tas upp på Administrativa mötet den 24 mars. 

Vid förra mötet informerade Sofia om att RÖ har tillsatt en grupp för att bevaka 

Rivaroxaban vid PAD/flera kärlbäddar. Sofia uppmanades av RPO att bjuda in 

representanter från övriga regioner till den gruppen. 

RÖ har nu tagit fram förslag som kommer att mailas till representanterna i övriga 

regioner. 

 
8.  Information från RSL och Kunskapsrådet 
Aktiviteten i Kunskapsrådet har varit låg eftersom flera ingående RPOer har varit hårt 

drabbade av pandemin. 

 

En representant från LiU kommer att vara med i kunskapsrådet fr.o.m. nästa år. 

 

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

vård, vilket inte har visat sig vara lätt. Andra aktuella frågor i RSL är juridik och IT.  

 

9. Information från NPO 
Jan-Erik informerar om arbetet i NPO. 
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Inga nya vårdförlopp eller arbetsgrupper startar i vår. Remiss för sekundärprevention 

väntas under våren. NAG sekundärprevention kommer att få ytterligare uppdrag 

gällande kärlsjukdom. 

 

10. ST-utbildning 
Planeringsgruppen har träffats och fortsätter planeringen. 

 

Utgångspunkten är att genomföra utbildningarna 2021. Vårens möte kan ev. bli digital 

om pandemin fortfarande ställer till problem då.  
 
11. RAG kärlkirurgi 
Kärlkirurgerna har bildat en regional arbetsgrupp (RAG). Anders Öjersjö, Region 

Kalmar län är ordförande. 

 

Anders kommer att bjudas in till RPOs möten. 
 
12. RAG klinisk fysiologi 
Klinisk fysiologi håller på att bilda en regional arbetsgrupp (RAG). Ordförande kommer 

att bjudas in till RPOs möten. 

13. Medicintekniska produkter 
Det har varit ett par förfrågningar till RPO gällande medicintekniska produkter. 
 
Coala: Beredningsgruppen för Ordnat införande i SÖSR har skickat en förfrågan om 

införande av egenmonitorering av hjärtrytm med Coala Heart Monitor®. Bakgrunden är 

att en vårdcentral i RÖ har kontaktat Medicinsk teknik för att få en produkt införd och 

testad. 

 
Jan-Erik har, efter samråd med berörda, svarat att RPO Hjärt- och kärlsjukdomar inte 

bedömer att den utskickade medicintekniska rapporten utgör ett adekvat beslutsunderlag 

för breddinförande av Coala Heart Monitor® inom primärvården i SÖSR. 
 
Blodgenomströmning: Samverkansgruppen för medicintekniska produkter har skickat 

en förfrågan gällande en produkt för att bedöma blodgenomströmning i hud med syfte 

att minska trycksår. 

 

RPO anser inte att man kan utreda produkten. Det är en fråga för andra specialiteter. 

 

Generell åsikt från RPO är att inte börja utreda en produkt utan istället utreda ett behov 

och därefter jämföra olika produkter som underlag för en eventuell upphandling. 

 

14. Mötestider 2021 
21 januari kl. 13-16, digitalt 

24 mars, heldag inkl. administrativt möte, digitalt 

16 september kl. 10-15, fysiskt möte 

3 december, digitalt 
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Vid anteckningarna 
 
Marie Gustavsson 
sekr. 


