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Årsrapport 2020 för RPO Infektionsmedicin 

Sammanfattande analys 
Arbetet i vår grupp har dominerats av Covid-19-pandemin och även påverkat de 
andra samarbeten vi har med den nationella programgruppen samt även de 
övriga aktionsgrupperna. Arbetstakten har varit låg inom de nationella 
aktionsgrupperna inom sepsis och hepatit och planeras för återgång till normal 
takt efter pandemin. Våra möten har rört mycket erfarenheter och kunskaper 
kring ny behandling inom Covid-19 och även samordning vid införandet av nya 
läkemedel. Vi upplever att vår region fått bra representation inom nybildade 
nätverk för bland annat införandet av remdesivir-behandling i Sverige.  

Vår representation vid kunskapsråden har varit dålig med närvaro vid ett av fyra 
planerade möten med förhoppning om förbättring under 2021. 

Genomförda aktiviteter 

Sex möten via Skype:  

2020-02-03 

2020-04-05 

2020-06-08 

2020-08-24 

2020-09-02 

2020-11-23 

Resultat 

Vi har nominerat och fått en representant (Niklas Lönnbro, öl Region Jönköping) 
i en nationell grupp som tagit ansvar för införandet och fördelnignen av 
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remdesivir, ett nytt antiviralt läkemedel riktat mot SARS-CoV-2. Informationen 
och tilldelningen har fungerat mycket bra lokalt i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Under hösten nominerade vi personer till en ny grupp som ligger under annan 
RPO som ska jobba med post-Covid-19-rehabilitering. I skrivande stund finns 
inte sydöstra sjukvårdregionens representants namn tillgängligt men vi är 
representerade. 

Gruppens medlemmar under 2020:  

Thomas Hellborg, ordförande, specialistläkare, Infektionskliniken Kalmar 

Lillemor Elfström Broling, sekreterare & vårdanalytiker, Region Kalmar 

Anita Hellgren, överläkare, Infektionskliniken Östergötland 

Carola Skogwik, verksamhetschef, Infektionskliniken Östergötland 

Maria Palmérus, överläkare & verksamhetschef, Infektionskliniken Jönköping 
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