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Ordförande  

 Regionsjukvårdsledningen 

Övergripande handlingsplan för RPO 
Reumatologiska sjukdomar 2021 

Bemanning RMPO  

Från Jönköping deltar Elisabeth Nilwert Heed, områdeschef samt Sören Transö 

överläkare. Från Kalmar deltar Iulia Satulu, specialistläkare och från Västervik Anna-

Kajsa Sjöberg specialistläkare. Från Linköping deltar Alf Kastbom, överläkare, och som 

är representant i NPO. Under året kommer ny deltagare i NPO bli Jan Cedergren och ny 

ordförande kommer att utses. Nuvarande ordförande har varit i två år. Ny chef i 

Linköping kommer att delta i RPO. Maria Ilhammar, utvecklingschef, är processtöd till 

RPO. 
 

Mötesstruktur RMPO 
Under året som gått har vi p.g.a. Corona fått ställa in de planerade fysiska mötena.  2021 

planerar vi minst ett distansmöte och ett fysiskt möte per termin.  

Förbättringsområden 

Personcentrerade sammanhållna vårdflöden reumatoid artrit, PSVF RA 

Hösten 2019 påbörjades arbetet med PSVF RA.  Under våren 2020 har RPO gått 

igenom och haft synpunkter på materialet som utarbetades. I maj godkändes hela 

arbetet. 201020 hade vi ha ett möte i RPO och diskuterade implementering av detta 

arbete. Kan vi  hjälpa varandra med, tipsa och idéer?  
 

Eftersom det godkända arbete med PSVF RA omfattar förloppet år 1 av sjukdomen så 

har nu arbete med PSVF RA börjar ta fram material från år två. 2021 kommer det 

troligtvis bli att material ska granskas, vi ska komma med synpunkter på och 

implementera även från år två. 

 

Motivering – behov och syfte 

En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för att träffas och dela med oss av 

erfarenheter och nyheter.  

Samverkan 

Nationell nivå  

Vi har från SRSÖ en representant med i NPO, i NAG Systemisk skleros som precis 

startat upp samt i PSVF RA från år två.  

Start av ny PSVF inom reumatologi är nu på gång gällande Jättecells arterit, GCA.  
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Samverkan sjukvårdsregional nivå 
I plan för 2020 fanns med ett regionmöte i Linköping i december. P.g.a. Corona så är 

det inställt. Om det utifrån Corona-restriktioner går att genomföra 2021 så planerar vi 

för det. 

 

Patientlöften  

 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök  

 erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje 

möte  

 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan  

 få tillgång till jämlik vård  

 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande 

screeningprogram  

 få tillgång till patientsäker vård  

 

Att implementera arbetet med PSVF RA är att arbeta med alla patientlöftena för den 

patientgruppen. 


