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Mötesanteckningar RPO Rörelseorganens 
sjukdomar  
Datum 2020-10-15  
Plats Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö  
  

         Närvarande                 Jens Christian Larsen, ordf.,   Region Jönköping län  
                                              Anethe Malmblad, sekr.          Region Östergötland  
                                              Helén Bergvich                  Capio Specialistvård Motala 
                                              Ida Dånmark                            Region Östergötland 
                                              Ann Hertzman, på distans       Region Östergötland  
                                              Johan Liliequist                  Region Kalmar län 
                                              Anthony Molin                  Region Kalmar län 
                                              Daniel Wärnsberg                  Region Jönköping län 
 
Förhindrade                        Helene Andersson Molina       Region Östergötland 
                                              Andreas Meunier                  Region Östergötland 
                                              Kim Thorsen                  Region Kalmar län 

 
 

1. Inledning  
                         

Mötet öppnades av Ordförande Jens Christian Larsen och nya deltagare hälsades 
välkomna. Presentationsrunda och lägesrapport utifrån hur pandemin påverkar 
verksamheterna samt den uppskjutna kön för ortopedisk vård. Vilka behov finns? Hur 
förhålla sig till detta och designa verksamheterna utifrån nuvarande situation. Inom 
respektive region finns redan samarbeten/påbörjade samarbeten mellan verksamheterna 
i syfte att lösa detta. Det framkommer dock att det på flera ställen råder brist på både 
personal med olika inriktningar ffa sjuksköterskor samt även brist på operationssalar.  

   

2. Värdekompassen 
Johan Lilieqvist redovisar statistik från Värdekompassen. Över lag goda resultat i 
SÖSR. Det är dock tidskrävande arbete och diskussion förs kring vilka variabler som är 
relevanta att ha med och vilket syfte dessa har. Förslag att till nästa år göra en reviderad 
version. Johan ser över detta och tar med sig frågan till tidigare arbetsgrupp för 
Värdekompassen.       
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     3. Rapport från Kunskapsrådet 
                      Ann Hertzman vidarebefordrar information från kunskapsrådet som tagit fram en ny    
                      arbetsmodell för triangelrevision vilken man nu vill testa för SÖSR. Förslag från dem   
                      är att börja med radiusfrakturer. 
                      Det finns kompetensutvecklingsmedel att söka utifrån respektive RPOs behov vilket    
                      även ska finnas med i handlingsplanen enligt Jens Christian.            
                       
 
 

      4. Rapportering och dialog RAG handkirurgi  
             Marcus Engqvist informerar från NAG angående arbetet och processen med att 
             ta fram vårdprogram för radiusfrakturer. Ansvaret för implementering kommer dock    
             att hamna på resp verksamhet och klinik. Vårdprogrammet kommer att utges våren  
             2021. Lotta Fornander går igenom vårdprogram för Scaphoideumfrakturer med         
             diskussion i gruppen.              
               
           
      5. Randning 
             RAG handkirurgi för fram förslag på randning och tar med sig frågan till studierektor.  
 
     6. Handlingsplan RPO Rörelseorganens sjukdomar 
            Jens Christian informerar. Gemensam genomgång av innehåll för 2021.   
 
     7. Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen 
            Vårdförlopp Osteoporos  
            Diskussion kring frakturkedjan samt frakturkoordinatorns roll och vilken verksamhet                     
            den ska tillhöra vilket även i sin tur är beroende av hur verksamheterna är uppbyggda          
            på respektive sjukhus.  
                        
           Vårdförlopp artros  
           Atrosskolans funktion, diskussion kring remisser från primärvården och dess    
           utformning. 
      
 
 
 
 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

     
8. Kontaktperson LäSö 
         Ortopedklinikerna har inte så mycket läkemedel och därför ges som förslag att vid  
         behov får LäSö kontakta ordförande för RPO Rörelseorganens sjukdomar för vidare   
         ställningstagande.       
 
   9. Övrigt 
        Ida Dånmark tar upp frågan avseende förbättring av överrapportering av patienter mellan          
        kliniker i SÖSR och redovisar 2 fall där det ej fungerade optimalt. Alla inventerar behov 
        avseende detta på hemkliniken. Ida sammanställer telefonlista för enklare och snabbare 
        kontakt.         
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