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Årsrapport 2020 för RPO Perioperativ medicin 
och Intensivvård och Transplantation 
Sammanfattande analys 
Totalt sett har hela året präglats av Covid 19 pandemin och alla kliniker som ingår i RPO PIVoT 
har på olika sett fått ställa om sin verksamhet och hantera Covid 19 IVA patienter. Inom RPO 
har det skett ett stort samarbete för att sprida den kunskap som vi tagit till oss och ge bästa 
vård på alla kliniker inom region SÖRS. 

Genomförda aktiviteter 

Under året har vi haft ett fysiskt möte tidigt på våren och därefter ett antal Skype möten som i 
stort sett handlat om hur vi hanterat pandemin – uppbyggnad av kohorter, omställning av övrig 
IVA vård, nerdragning/prioriteringar på operation, förflyttning av personal och hur man hanterar 
detta, samt inlåning av personal. Även diskussioner kring hur man hanterar biten med 
undervisning – mot universitet och högskola, samt internt 

Resultat 

Medicinsk kvalitet och tillgänglighet 

Genomgång av hur vi ligger till ffa inom SIR, men även inom SPOR 

Volym och produktion 

Inget svar 

Utvecklingstendenser 

Inget arbete under året – men följt utvecklingen inom Covid 19 vården och tagit till oss all den 
kunskapen 
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Resultat av samverkan 

Nationell nivå 

Kontakt med NPO och svarat på de remissförfrågningar som kommit därifrån, samt 
nomineringar till de nationella grupper som varit aktuella. NPO ordföranden har gett rapporter till 
RPO så vi är med i debatten. 

Sjukvårdsregional nivå 

Starkt samarbete och överföring av kunskap inom Covid vården. Även snabba kontakter via 
mail/Skype när det efterfrågats beslut hu man ex ska hantera patienter på operation. Gott 
samarbets klimat mellan våra kliniker. Även kontakt med universitetet och fått inspel från den 
sidan. Just nu problem med att vårt processtöd har många andra uppdrag under pandemin och 
detta har inte ersatts. 

Lokal nivå och kommuner 

Inget aktuellt 

Patientföreträdare 

Inget aktuellt 
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