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Mötesanteckningar RPO Reumatologi 

Datum 2021-01-21 

Tid 13.00-15.00 

Plats Reumatiska kliniken, US Linköping samt Skype  

Närvarande Karin Sjöstedt, Jan Cedergren, Sören Transö, Anna-Kajsa 

Sjöberg, Iulia Salulu, Michael Ziegelasch (delvis),Mia Ilhammar 

   

1. Välkomna 

Karin hälsar välkommen  till mötet som hålla via skype 

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från mötet den 20 oktober gås snabbt igenom utan 

justering 

3. Nytt från NPO 

Jan delger kort information från NPO  

-verksamhetsplan inkl. handlingsplan 2021  är på gång 

-PSVF RA del 2, som startar år 2 finns nu i en första version, håller på att revideras, kan 

presenteras snart 

-Systemisk skleros, kommer mer beskrivas som riktlinje istället för vårdförlopp 

-PSVF Jättecells Arterit (GCA) en första version är framtaget, kommer beskrivas från 

misstanke till diagnos 

-webbinarium 20 april PSVF RA 

-standardisera patientinformationer och förslag att samla detta på 1177  

-nationellt förslag kring program för vaccinationer 

-nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) var från början tänkt inom PV, det har hittills 

varit svårt att påverka innehållet men nu går ansvaret tillbaka till regionerna den 31/1. 
 

 4. Lägesbild PSVF RA del 1 

Jönköping  

Elisabeth beskriver via mail att de har en lokal arbetsgrupp som har varit på flera möten 

med stödgruppen under oktober och november, gjort GAP-analys och identifierat vilka 

förändringar som måste till för att leva upp till VF ex. ny remissmall för PV, 

diktatmallar och uppdaterad patientinformationen. Vi jobbar ju väldigt lika VF redan 

idag. Inplanerade utbildningsdagar i början på februari har fått ställas in pga corona 

pandemin. 

Kalmar 

Iulia berättar att de har gjort GAP analys och påbörjat implementering efter sin 

handlingsplan ex. är ny remissmall på gång. Fick till slut en PV representant i 
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projektgruppen. AT,FT,SSK har träffats för att titta vidare på dokumentationen kring 

livsstilsförändringar. Har ingen deadline utan tar hänsyn till corona i implementeringen.  

Västervik  

Ann-Kajsa berättar att de även gjort Gap analys i reuma sektionen och jämfört hur de 

arbetar idag. Ser att de arbetar ungefär som det står i vårdförloppet redan. Tycker att PV 

borde ha fler representerade i arbetet. 

Linköping  

Karin berättar att de gjort sin GAP analys inklusive åtgärdsplan, har ingen samverkan 

med PV ännu. Remiss mallen är klar men övriga cosmicfrågor kvarstår. Den planerade 

utbildningen för SSK har skjutits fram. Osäkert när vi kan implementera med hänsyn till 

corona pandemin. 

Generell information kring PSVF 

Michael 

Michael deltar i arbetet med PSVF RA del 2. Planen är att det ska lämnas till NPO i 

april och vara klart i höst. Troligtvis kommer det ut på remiss i juni. 

 

Mia 

Frågorna kring tekniska lösningar i cosmic som kom fram vid föregående RPO-möte 

finns ännu inget svar på. Centralt i RÖ jobbar vi med implementeringsorganisation och 

sammansättning av stödfunktioner som ska hjälpa till vid införandet av PSVF. Corona 

pandemin har starkt påverkat möjligheterna att bilda arbetsgrupper i verksamheten. PV 

har haft svårt att prioritera detta just nu. Samverkan inom SÖSR är bra men vi taktar 

olika i implementeringen och därför gör man egna lösningar som ex. remissmallar.   

 

6. Ny ordförande 
Karin Sjöstedt vill överlämna rollen som ordförande när hon nu slutar som 

verksamhetschef. Har frågat runt inför mötet och ingen i gruppen känner att de har tid. 

Kort diskussion men Sören tar ändå med frågan till Jönköping om någon där kan tänka 

sig ta uppdraget. Återkommer till Karin om svar. Annars kan det ev bli lottning mellan 

Kalmar och Jönköping. 

 

7. Övrigt 
Kan vi efterregistrera i cosmic att patienten ingår i ett PSVF? Vilken rutin finns inom 

SVF Ca? Mia tar med sig frågan. 

8. kommande möte 

Nästa möte Skypemöte 27 maj kl 13.00-15.00  

Inbjudan och agenda från den nya ordförande  
 

Frågor att fortsätta diskutera: 

Implementering av PSVF RA del 1 och del 2  

Ny ordförande RPO Reuma 
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Vid minnesanteckningarna 

Mia Ilhammar 

Processledare RPO reumatologi 


