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Mötesanteckningar Administrativt möte 

Datum 2021-03-24 kl.13  – 16-45 

Plats Digitalt möte  

Närvarande Jan-Erik Karlsson, ordf. RPO-representanter, ansvariga för 

kardiologi och klinisk fysiologi på sjukusen och vid de olika 

enheterna på US, Marie Gustavsson, sekr  

 

 

 

1. Inledning 

Jan-Erik Karlsson, ordförande i RPO hjärt- och kärlsjukdomar, inleder mötet som pga. 

pandemin är digitalt. 

2. Information om kunskapsstyrning 

Jan-Erik Karlsson som även är Sydöstra sjukvårdsregionens representant i det nationella 

programområdet hjärt- och kärlsjukdomar informerar om arbetet på nationell nivå. 

 

Två personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF) har beslutats och ska 

implementeras i alla regioner. Det gäller hjärtsvikt och kritisk benischemi. 

Fler PSVFer väntas. 

3. eRemisser 

Frågan har diskuterats i RPO flera gånger. Det är mottagande klinik som får problem 

pga. att EKG inte kan bifogas och att NPÖ upplevs instabilt och dessutom innehåller 

olika mycket information i de olika regionerna. 

 

eRemisser används nu av samtliga kliniker men i övrigt finns ingen ny information. 

 

Lars Karlsson skickar mail och påtalar på nytt klinikens problem med detta och Jan-Erik 

Karlsson tar också upp frågan på nytt som repr. för RPO. 

En grupp bildas med en vårdadministratör och en läkare från varje sjukhus för att 

diskutera vad remissen ska innehålla. 

 

RPO-deltagarna lämnar namn på representanter till Jan-Erik som blir sammankallande. 

 

4. Rapporter och nyheter från US 

Lars Karlsson informerar om verksamheten på kardiologiska kliniken och hur pandemin 

har påverkat arbetssätt, personal, patienter och tillgänglighet. 
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Verksamhetsansvariga vid US ger en lägesrapport och informerar om nyheter inom sina 

respektive ämnesområden.  

 

TAVI-utredningar fungerar nu bra och diskussion efter utredning i Jönköping görs nu 

direkt på TAVI rond. Samtidigt undersöks om dessa utredningar också kan göras i 

Kalmar. CT aorta ska snart kunna göras EKG triggat i Jönköping. 

 

Från klinisk fysiologi deltar även Bo Lindgren som informerar om Linköpings rutiner 

kring uppföljning (klinik och vetenskap) efter Covid19-infektion. Vidare informerar Jan 

Engvall om ett projekt (tillsammans med primärden och kardiologin) att införa de nya 

riktlinjerna för utredning av stabil kranskärlssjukdom. Veronica Sanchez från 

nuklearmedicin informerar om en helt ny gammakamera och de nya diagnostiska 

möjligheterna som följer inom området inkl. PET/CT. 

 

Från Ischemisektionen deltar även Sammy Zwackmann som informerar om CTO – PCI.  

 
4. Sammanfattning 

Jan-Erik sammanfattar dagens möte. Det fungerade problemfritt med ett digitalt möte 

och uppslutningen var god. 

 

Vid anteckningarna 

Marie Gustavsson 


