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Mötesanteckningar RPO reumatiska sjukdomar 
Datum 2021-09-28 
Tid 13.00-15.00 
Plats Zoom-möte  
Närvarande Elisabeth Nilwert-Heed, Ahmed Mohammed,  
 Anna-Kajsa Sjöberg, Iulia Satulu, Jan Cedergren, Eva Winqvist, 

Karin Sjöstedt 

1. Välkomna 
Eva hälsar välkommen till mötet.  

2. Föregående minnesanteckningar 
Genomgång av minnesanteckningar från mötet 210527. Inga justeringar. 

3. Nytt från SRQ 
Michael har meddelat följande eftersom han inte kunde vara med: Pilotklinik sökes för 
att arbeta med koppling mellan Cosmic och SRQ. Tyvärr fungerar det inte med att 
Linköping deltar. Iulia meddelar att det inte hänt något med detta i Kalmar. 
 
Det kommer kunna finnas med en QR-kod i kallelsen som gör att man kan komma 
direkt till PER. Mer information om detta kommer nästa möte. 
 
 4. Nytt från NPO (Janne) 
NAG PSVF RA etablerad: Det skickades många synpunkter från SÖSR till NAG som 
arbetar med detta. Processen kommer på remissrunda trots protester angående att det är 
ett ofärdigt dokument men bland annat olika budskap i dokumentet. Vid omröstning på 
NPO blev utfallet med liten marginal att ändå skicka på remiss. 

NPO skickar synpunkter till Socialstyrelsen angående att det är tveksamt med 
vårdförlopp för kroniska sjukdomar. 

NAG PSVF GCA: Arbetsgruppen arbetar på men en del svårigheter har uppstått. NPO 
ska träffa deltagarna i denna NAG för att diskutera. 

NAG patientutbildning: Preliminär plan finns. Personer finns utsedda att arbeta när 
uppdragsbeskrivningen är klar. 
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5. Nytt från Kunskapsrådet 
Eva rapporterade från kunskapsrådets möte 210913 och har tidigare skickat 
anteckningar från mötet. Eva hänvisar speciellt till det nyskrivna dokumentet 
”Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen”. 

Diskussion om hur telefonåterbesök registreras i SRQ. I Jönköping tar de med PER-
registreringen. I Kalmar och Västervik registrerar läkarna men inte i Linköping.  

Inför nästa kunskapsråd mailar Eva ut för att efterhöra om någon har fråga eller 
synpunkt som ska förmedlas. 

6. Hur arbetar vi med Reuma-läkemedel i våra regioner? 
I Jönköping byts en del vissa läkemedel till billigare men inte alla till samma preparat. 
Ex byts Humira till Hyrimoz mm. Hittills har de inte gjort multiswitch. Kalmar byter 
från original till biosimilar vid receptförnyelse. Ej switch mellan biosimilarer förutom 
för intravenösa läkemedel. 

I Linköping görs switch men även där att inte alltid byta alla till samma preparat. Iv 
läkemedel har switchats. 

En studie från Norge visar att det även har gått bra med multiswitch. 

Det är nu listpriser på läkemedlen som gäller, inga upphandlingar framöver.  

7. Arbete med remissvar på andras PSVF och vårdprogram 

Närmast i tur ska vårdförlopp angående Schizofreni, knäledsartros och grav 
hörselnedsättning besvaras. Gruppen enades om att det är knäledsartros som kan 
kommenteras. Iulia läser och skickar kommentarer till Karin senast 25/10 som skickar 
in. 

8. Uppdatering av implementering av PSVF RA  

Jönköping: Startade 27/9. Projektledningen för implementering informerade på bred 
front inför starten. Läkare klassificerar om patienten ska ingå i vårdförloppet. Den som 
inkluderar kan också avsluta ett vårdförlopp. Remissmall används.  
Förberedande arbete pågår med att se över journalens sökord för att underlätta 
överföring, tankning, från journalen till SRQ. 

Kalmar startade 7/6. Remisser från primärvården kommer i mall PSVF RA. Dock 
många inom primärvården som inte har kännedom om vårdförloppet. 

Västervik startade 7/6. Primärvården använder remissmallen även om det där finns en 
viss trötthet över alla mallar och vårdförlopp. Sekreterarna registrerar om patienten 
ingår i vårdförloppet. Hittills 10 patienter inkluderade i vårdförloppet. 

Linköping: Jobbar på inför implementeringen som planeras till årsskiftet. Nu flera 
involverade i arbetet. Svårighet att få acceptans för remissmallen i primärvården. 
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9. Övriga frågor 
Diskussion om hur Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, används.  
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/ 
 

  

10. Kommande möte 
Digitalt möte 211123 kl. 13-15 (bland annat arbete med verksamhetsplan 2022) 
Digitalt möte 220208 kl. 13-15 
Möte i Västervik 220510 kl. 10-15 
 
 
 

 
 

Vid tangentbordet 
Karin Sjöstedt 
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