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Årsrapport 2020 för RPO Reumatologiska 
sjukdomar 
RPO reumatologiska sjukdomar startade upp under våren 2019. Gruppens medlemmar: 
Jönköping: Elisabeth Nilwert Heed  och Sören Transö  
Kalmar: Iulia Satulu  
Västervik: Anna-Kajsa Sjöberg 
Linköping: Alf Kastbom (NPO-representant tom 2020), Karin Sjöstedt 
Processledare: Maria Ilhammar 

 

Genomförda aktiviteter 

Året började med att vi 200130 hade möte i Linköping. Vi gick då bland annat igenom 
hur vi på våra kliniker arbetar med vårt kvalitetsregister, SRQ. Representant från SÖSR 
i Nationell SRQ-arbetsgrupp, Michael Ziegelasch deltog då.  

Stående punkter för varje möte har varit nytt från NPO samt från Kompetensrådet.  
Nomineringar har skett till NAG Jättecellsarterit, GCA, och till Systemisk skleros. 
Fortsatt arbete med PSVF RA från år ett och framåt har startat med representant från 
SÖSR.  
Synpunkter på ”Nationella riktlinjer för Rörelseorganens sjukdomar, tillstånd och 
åtgärdslista” skickades ut på remiss sammanställdes och gemensamt svar skickade från 
SÖSR i maj och där representanter deltog o Zoom-möte om detta. 

Året präglades till stor del av pandemin vilket innebar att vi inte kunde träffas fysiskt 
samt att medarbetare i hela SÖSR hade uppdrag att arbeta med pandemin och 
pandemirelaterade frågor. 
Det vi ändå ägnade mycket tid till att arbetet med Personcentrerade sammanhållna 
vårdförlopp, PSVF RA. Alla deltagare gick igenom remissversionen på hemmaplan. 
Därefter diskuterade och sammanställde svar från SÖSR i början av året. I maj 
godkändes vårdförloppet. Arbetet kom under hösten olika långt i SÖSR gällande 
implementeringsförberedelser, också detta p.g.a. pandemin. 
 
200504 samt 201020 hölls skype-möten. 
Tyvärr fick det planerade regionmötet i december ställas in. 
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