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Mötesanteckningar RMPO Kvinnosjukvård och 

Förlossning 

Datum 30/11 2020 15:00-16:30 

Plats Skype   

 

Närvarande   

 Lena Arvidsson  KK Västervik  

 Johan Skoglund  KK Jönköping 

 Elizabeth Nedstrand KK Linköping  

 Katri Nieminen  KK Norrköping 

 Anna Hallberg  KK Värnamo 

 Sara Axbom, processtöd BKC Region Östergötland 

 Ann-Marie Berglund  KK Kalmar 

 Katarina Notelid Claus KK Eksjö 

 

Ej närvarande Tommy Leijon  KK Linköping/Norrköping 

  

 

 

1. Laget runt: Avstämning läget på kliniken 

Värnamo: Ok med tanke på pandemiläget 

Jönköping: Ok i egen verksamhet men hög belastning på IVA. 

Operationsverksamheten neddragen till ett minimum. 

Eksjö: IVA har öppnat en kohortavdelning för Covid och operationsverksamheten är 

neddragen. Fall av personalsmitta på förlossningsavdelningen. Även fall av smitta 

mellan personal och patienter. 

Kalmar: Minskat operationsutrymme på grund av sjukfrånvaro. Ingen smitta inom 

kliniken ännu. 

Västervik: Munskydd och visir i alla patient/personalkontakter närmre än 2 m. Ingen 

större sjukfrånvaro på kliniken. 

Linköping: Neddragning av operationsverksamheten. Oklart om det blir operationer 

under jul- och nyårsperioden då personal behöver få ledigt på grund av begränsad 

ledighet under sommaren. Har haft flera smittade patienter och har även flera satelliter 

både med Covid och friska. 

Norrköping: Omsättning i bemanningen på Gynavdelningen samt hög sjukfrånvaro på 

kliniken. Neddragen operationsverksamhet från och med denna vecka. 
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2. Rapport från NPO: Induktion v.41 

Förslag framtaget av den nationella arbetsgruppen: 

Alt 1 Inducera i v.41+0 för alla 

Alt 2 : Induktion av vissa riskgrupper vid v 41+0 såsom BMI>35, ålder > 40 år vid 

konceptionen, hypertoni eller preeklampsi, afrikanska kvinnor födda söder om Sahara 

och resten kontroll v 40+6- 41+1. 

Linköping startar Alt 2 nästa vecka och Norrköping kommer starta efter årsskiftet. 

Kalmar har problem med resurser för detta nya arbetssätt och kommer de behöver ett 

beslut från sjukvårdsledningen innan de kan starta. 

Beslut: 

Verksamhetscheferna ställer sig bakom att förorda implementering av alternativ 2.  

3. Information från NPO Kvinnosjukdomar och förlossning 

NPO har haft möte med representanter från SFOG och Barnmorskeförbundet för att 

diskutera hur nya nationella riktlinjer ska föras ut. 

En ny nationell arbetsgrupp planeras, behandling menopaus.  

En diskussion har förts hur ”Blå boken” ska förvaltas framåt, typ såsom 

”Rikshandboken för barnhälsovård”. Denna kommer sannolikt inte kunna förvaltas av 

NPO. 

NPO tar över förvaltningen av Klinisktkunskapsstöd.se som ska vara portalen för de 

nationella riktlinjerna. 

Socialstyrelsen och läkemedelsverket vill se över behandling under klimakteriet. 

Den planerade SFOG-veckan kommer att ha fokus på Covid-19. 

Johan Skoglund kommer att ta över ordförandeskapet av NPO Kvinnosjukdomar och 

förlossning från årsskiftet. 

4. Status RAG-arbetet 

BBQ: Hade ett fysiskt möte i oktober och har en planering för våren 2021. 

Obstetrik: Har haft ett digitalt möte i november. På agendan, Induktion v.41+0,  IUFD, 

Covid-19, Preeklampsi. Planerar att dela upp möten delvis för MLA och VEC. 

Prevention: Digitalt möte. På agendan:  framtagning av statistik och hur man ska ta fram 

SGA, Induktioner v.41, Presentation RPO Handlingsplan med fokusområdena 

patientsäkerhet och patientdelaktighet, innohep till gravida med Covis-19.  

Fostermedicin: Har haft ett digitalt möte i november. Diskussion om Obstetrix och dess 

ersättare. Meg ska ta reda på om vi kan testa Astraia för att se om det kan vara ett 

alternativ. Sussa-gruppen utvecklar ett system som heter VISUS och de arbetar nu med 

kravspecificering. 
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Gyn: Ska ha möte på fredag denna vecka. På agendan är hur man ska arbeta för att nå 

SFOG´s målvärden samt informera om förbättringsaktiviteter och åtgärder på respektive 

klinik. Tex. Så har Linköping ni Kolposkopi-fokusveckor. 

5. Handlingsplan 2021 

Beslut: 

Handlingsplanen för 2021 beslutas och kan publiceras. Sara lägger upp på RPO 

websidan. 

6. Godkännande av PM 

Beslut: 

Den uppdaterade versionen av PM’et: Preimplantatorisk genetisk diagnostik, 

godkänns och skickas ut till publiceringsansvariga per klinik. 
 

7. Remissrunda SVF Cancer  

 

En ny remissrunda för SVF Cancer är ute och svar ska ges senaste 15/2 2021.  

Beslut: 

Vid nästa möte den 3/2 ska vi skriva ihop vårt RPO´s synpunkter på vårdprogrammen 

för Livmoderkroppscancer och Livmoderhalscancerprevention. 

Inga synpunkter på dessa vårdprogram och SVF: 

- Aggressiva B-cellslymfom 

- Hypofystumörer 

- Myelom 

- Neuroendokrina buktumörer 

- Prostatacancer 

- Tjock- och ändtarmscancer 

 

8. Besluta om datumför när RAG årsrapporter ska vara klara. 
Förslag 12/3. 

Beslut: 

12/3 ska RAG-rapporterna vara klara och de ska helst skrivas i dokumentmallen för 

RPO-årsrapport. 

9. Endometriosskola 

Johan Skoglund lyfter fråga till IT Styrgrupp i Jönköping för att utreda hur vi skulle 

kunna gå vidare med användning av Kalmars Endometriosskola i SÖSR. 

10. Aktivitetslistan 
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Genomgång av aktiviteter som är uppsatta sedan tidigare i RPO aktivitetslista: 

 

Lägga upp manualer för statistikuttag på hemsidan: Obstetrik-instruktion finns och 

läggs upp. Fungerande arbetssätt finns för årsrapporterna. Punkten avslutas. 

Bakjoursutbildning: Frågan tas upp i vår då vi förhoppningsvis har ett annat 

pandemiläge. 

Arbetssätt regiongemensamma PM: Meg skickar till publiceringsansvariga på varje 

klinik när nytt dokument/ny version är godkänd i RPO och uppdaterad i Dokumenta. Står 

kvar i aktivitetslistan för uppföljning. 

Rengöring Ultraljudsapparat: Inget nytt. Står kvar på aktivitetslistan. 

 

SVF ledtider: Katarina har pratat med Tommy Leijon om att RAG Gyncancer behöver 

komma igång igen och han ska ta tag i frågan. SVF ledtider kommer att vara med på 

agendan för den gruppen. 

HKS: I Jönköping tar man HKS till avtalsskrivning om nyttjanderätt som är ett steg 

närmre ett införande. 

Patientsäkerhetskulturmätning: Norrköping förbereder det tekniska och kollar upp 

vilken väg vi ska gå, Webropol eller extern leverantör av enkät.  

Befattningsbeskrivningar: Sara skickar ut exempel från Norrköping till 

verksamhetscheferna och lägger upp på samarbetsportalen. 

11. Övriga frågor 

Fråga angående remiss om operation av myom och polyper från privat aktör inför IVF-

behandling. Vi lägger upp frågan i aktivitetslistan och Johan Skoglund följer upp med 

Elizabeth Nedstrand. 

12. Kommande möten 

 

3/2 kl 15:30-17:00 Skype 

19/3 Linköping Sky Hotel 9-15. 

10/5 kl 15:30 Skype 

7-8/10 Rimforsa strand 

 

Vid anteckningarna 

Sara Axbom 

Processtöd 


