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Mötesanteckningar RPO Reumatologi 

Datum 2020-10-20 

Tid 13.00-15.00 

Plats Reumatiska kliniken, US Linköping samt Skype  

Närvarande Karin Sjöstedt, Alf Kastbom, Iulia Satulu, Elisabeth Nilwert 

Heed, Sören Transö Anna-Kajsa Sjöberg, Mia Ilhammar 

   

1. Välkomna 

Karin hälsar välkommen och är glad att tekniken fungerar bra från alla länsdelar 

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från mötet den 4 maj gås snabbt igenom utan justering 

3. Nytt från NPO 

Alf berättade kort från NPO som varit via Skype  

-Alla regioner implementerar nu PSVF Reumatoid Artrit, dock i lite olika takt 

-Representanter är utsedda i NAG, Systemisk skleros som precis startat upp samt i 

PSVF Reumatoid Artrit del 2 som startar från år två.  

- Nomineringen klar till NAG för PSVF Jättecells Arterit (GCA)  

 

4. Nytt från kunskapsrådet 
Få deltagare på senaste KR mötet. Bl a diskussion om att vi har olika restriktioner inom 

SÖSR angående fysiska möten och fortbildning/kurser. Detta ska diskuteras och ses 

över. Nästa möte är planerat i november, då ska verksamhetsplan 2021 för respektive 

RPO presenteras och diskuteras. Karin skickar därför ut ett utkast att tycka till kring. 
 

 5. Lägesbild PSVF RA 

Jönköping  

Elisabeth berättar att de har en lokal arbetsgrupp som har varit på 2 eller 3 möten med 

stödgruppen, gjort GAP-analys och ser där att det ffa är sårbart på läkarbemanningen, i 

november ska deras nya PM vara klara. Samarbetar med fakta-dokumenten med PV. 

Cosmicexperter finns med i stödgruppen, de jobbar med sökorden just nu och de ska 

bygga på SRQ. Elisabeth ombeds att skicka deras PM till oss övriga när det är klart. 

Kalmar 

Iulia berättar att de haft en uppstartsdag med projektledaren Ulrika Bokén. Just nu 

stannat av lite då de har varit svårt att få en PV representant i projektgruppen. Ser dock 

att de arbetar ungefär som det står i VF RA redan idag. 

Västervik  
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Ann-Kajsa berättar att de tittat igenom PSVF RA i reuma sektionen och jämfört hur de 

arbetar idag. Har inte träffas projektledaren Ulrika Bokèn, har ingen tidsplan ännu. Ser 

dock att de arbetar ungefär som det står i vårdförloppet redan idag 

Linköping  

Karin berättar att de gjort sin GAP analys inklusive åtgärdsplan, har inte kontaktat PV 

ännu. Planerar att komma igång att arbeta efter PSVF RA efter nyår. 

Frågor att hantera framåt: 

Remissmall som PV ska använda, Alf har gjort ett utkast, borde vara lika inom SÖSR, 

kan vi göra lika så som SVF mallarna? Jönköpingsgruppen utarbetar också en mall.   

Hur vet vi att patienten ingår i PSVF? Registrering i cosmic? Mia tar med frågan till 

Lotta Saleteg 

Dokumentationsmall, är det ett gemensamt arbete inom SÖSR som pågår? Enligt 

Elisabet arbetar de i Jönköping med att förbereda i cosmic med sökord så att det i 

framtiden går att direkt överföra i SRQ. 

Egenremiss då kan väl inte patienten vara aktuell? Nej enligt samtliga 

Indikatorer tas ut från SRQ kardiovaskulära modulen, Alf tycker att vi inte ska lägga så 

mycket tid på mallar i cosmic när det gäller uppföljning/indikatorer 

För Medicinska vårdprogram i Östergötland används Dokumenta, behöver vi lägga in 

hela dokumentet om VF där? Var ska de ligga annars? 

Patienter som inte vill/kan ingå, hur hanteras det? Mia tar med frågan till styrgruppen. 

Gruppen anser att de ändå ska följa samma ”schema”. 

               6. Övrigt 

- Remissrunda pågår kring kommande PSVF (Kognitiv svikt, Hjärtsvikt, Osteoporos). 

Påverkar dessa handläggningen utifrån reumatiska sjukdomar? Kort diskussion. Karin 

skickar in RPO gruppens kommentarer. 

 

-Karin signalerar att hon haft ordförandeposten i RPO under 2 år och vill lämna över då 

hon samtidigt avslutar sitt uppdrag som verksamhetschef. Fundera till nästa gång vi ses. 

 

-Alf meddelar att han lämnar sina uppdrag inom NPO och RPO. Jan Cedergren ÖL från 

Linköping tar över båda uppdragen. 

7. kommande möte 

Nästa möte Skypemöte 2/12 kl.14.00-15.30  

Regionmöte som planerats till dec -2020 ställs in pga Corona,  
 

Frågor att fortsätta diskutera: 

Implementering av PSVF RA del 1 och del 2  

Verksamhetsplan 2021 

Ny ordförande RPO Reuma 
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Vid minnesanteckningarna 

Mia Ilhammar 

Processledare RPO reumatologi 


