
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2019-01-20 

Mötesanteckningar RPO hud- och 

könssjukdomar 

Datum 2021-02-12 

Plats Digitalt möte  

Närvarande Birgitta Stymne, Claudia Bamberg, Katarina Holmdahl Källén, 

Pernilla Grinnemo, Lotta Tydén, Åsa Andersson  

 

 

1. Inloggning och mötets start 

Birgitta informerar om kunskapsstyrningsorganisationen, syftet med samarbetet och 

uppdrag. 

 

Länk till presentationen 

2. Covidläget och övrigt aktuellt i regionerna 

Region Östergötland: I RÖ finns mycket framskjuten vård. Köerna är långa. Ett par 

tusen väntar på återbesök. En del extramottagningar har genomförts främst i 

Norrköping.  

En del personal –både ssk och läkare – har varit utlånade till covidvården. Många i 

personalen har varit sjuka och en del är ännu inte helt återställda. Dessutom har nära 

anhöriga till personal drabbats. Allt detta påverkar arbetssituationen. 

 

Region Jönköpings län: Även i Region Jönköpings län är det problem med 

tillgängligheten men det beror inte på pandemin utan var ett problem även före  

covid19-utbrotten. Endast 42% kommer till nybesök inom 60 dagar och ca 50% erbjuds 

återbesök i tid. Två ssk har varit utlånade till covidvård. Enstaka sjukfall i personalen. 

 

Region Kalmar län: I LKL ser situationen bra ut. Både nybesök och återbesök erbjuds i 

tid. Remissnivån är åter på normal nivå efter en nedgång i våras. 2 ssk och en läkare har 

varit utlånade till covidvård i Kalmar så en del behandlingar har pausats. 

Teledermatologi har underlättat mycket. 

 

I Västervik har ingen varit sjuk i covid-19 och verksamheten har varit igång som vanligt 

Ingen av regionerna har börjat vaccinera personal. 

 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/02/PP-presentation_210209_.pdf
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3. Rapport från NPO, NAG mm 

Birgitta rapporterar från senaste mötet i NPO som var den 2 februari.  

 

Bl.a fick man en rapport från NAG psoriasis. NAG efterlyser RAG psoriasis för att 

kunna se följsamheten till de nationella riktlinjerna. 

 

NAG gonorré har bildats och kommit igång. Miryam Spångerud , RÖ är Sydöstra 

sjukvårdsregionens representant. NAG svårläkta sår har precis startat. Natlja Jacobsson, 

RÖ år sjukvårdsregionens representant. 

 

Nya registret för atopisk dermatit har kommit igång. 

 

Socialstyrelsen beslutar om högspecialiserad vård (där slutenvård vård ges på 5 eller 

färre sjukhus med enheter på minst 6 vårdplatser). Remiss som gäller Nationell 

Högspecialiserad vård, NHP för möjlighet att erbjuda slutenvård för svåra dermatoser 

kommer i mars. 

När det gäller gendermatoser tar Birgitta fram mailadress till ansvarig specialist 

(professor) på Sahlgrenska. 

Ansvaret för NKK hud har flyttats från Region Stockholm till Region Skåne. 

NPO har föreslagit att specialistutbildning för sjuksköterskor startas. 

4. Rapport från Kunskapsråd kirurgi och cancer 
Alla RPO-ordförande har haft en strategidag tillsammans med RSL au. Där framkom 

bl.a. att många kände osäkerhet kring organisation, uppdrag och roller. 

Dagen innehöll också en information och diskussion om vilken data som finns och vem 

som kan ta fram den till RPO. 

 

Länk till anteckningarna. 

 

Vid senaste mötet med kunskapsrådet diskuterades bl.a. läget i covidvården och hur 

regionerna har hjälp varandra med tillgänglighet under pandemin. 

 

Länk till mötesanteckningarna 

5. Handlingsplan 

Handlingsplanen för 2021 gås igenom. Den ligger till underlag för årsrapporten som ska 

lämnas in. 

 

När det gäller teledermatologi har Kalmar startat ST-arbete där man jämför diagnosen 

vid teledermatologi med hur många som opererades. Gäller endast ÖNH. 

 

Ett problem med teledermatologi är att det inte kodas och inte ger KPP-poäng. 

Birgitta tar med sig frågan till NPO för att se om man kan påverka SKR. 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/02/KR_20210203_strategidag_anteckningar.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/02/KR_kirurgiochcancer_210209_motesanteckningar.pdf
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Studien med Mira Dry har startat. Behandlingen utförs i Norrköping. Fram till årsskiftet 

har 34 patienter behandlats.  

Det nationella kvalitetsregistret SwedAD är igång. 

 

RiksSår har tidigare använts i Jönköping men är mer ett PV-register, varför man 

avslutade registreringen där i. Det går inte att följa en patient i registret när både 

primärvård och specialistvård registrerar. Man ser bara den egna registreringen. För att 

ha nytta av registret måste detta ändras. 

 

I samarbetet med RCC är Alexander Shams representant för hudlymfon och tidigare har 

Kristina Sköldmark fått uppdraget att ansvara för  utsetts för malignt melanom, som 

Mariaanne Maroti innehaft tidigare. 

6 RAG 

NPO/NAG efterlyser RAG psoriasis för att jobba med och följa upp jämlikhet och 

följsamhet till de nationella riktlinjerna. 

Alla hudkliniker i SÖSR utom Västervik  har egna team som jobbar med psoriasisvård 

och utveckling. Kommer en regional arbetsgrupp att tillföra något? 

 

Birgitta pratar med Charlotta Enerbäck som är ansvarig för US:s forskningsenhet om 

psoriasis och också ansvarig för teamarbetet Psoriasis i Östergötland om vad som redan 

finns och om förutsättningar och behov av en RAG. 

7. Vestibulit/provocerad lokaliserad vulvodyni 
Under 2021 kommer Socialstyrelsen att arbeta med att ta fram ett nationellt 

kunskapsstöd. De vill nu ha nomineringar till en rekommendationsgrupp. 

 

Anna Rönnkvist, Region Östergötland och Maria Engman från Västervik, Region 

Kalmar län har föreslagits till rekommendationsgruppen. 

2. Nästa möte 

Nästa möte är den 16 april. 

 

Vid anteckningarna 

Marie Gustavsson 


