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Mötesanteckningar RPO Rörelseorganens sjukdomar 

 
Datum 2021-04-22 
 
Plats Digitalt Skypemöte   
  
Närvarande Jens Christian Larsen, ordf Region Jönköping län  

                                               Anethe Malmblad, proc. stöd Region Östergötland  
                                               Helén Bergvich Capio Specialistvård Motala 
                                               Ida Dånmark Region Östergötland 
                                               Ann Hertzman Region Östergötland  
                                               Johan Liliequist Region Kalmar län 
                                               Andreas Meunier NPO  Region Östergötland 
                                               Anthony Molin Region Kalmar län 

                                                         Kim Thorsen  Region Kalmar län 
                                               Daniel Wärnsberg Region Jönköping län 
 

Förhindrade            Helene Andersson Molina Region Östergötland                                              
                                                                                   
 

Inledning   
Ordförande Jens Christian Larsen öppnar mötet. Presentationsrunda och  
lägesrapport från samtliga ledamöters verksamhet samt även utifrån kön för  
framskjuten vård och vårdgarantin.   
 
 
Rapport NPO  
Andreas Meunier rapporterar hur arbetet i NPO fortskrider och vad som nu  
är på gång, vilken roll RPO har samt beskrivning av rekryteringsprocessen 
till NAG i SÖSR. Det är behov av nya ledamöter till NAG vilket även RPO 
har i uppdrag att hjälpa till med. (se bif ppt)                
                          
 
Uppdrag nivåstrukturering 
Andreas går igenom inventeringen som är gjord avseende nivåstrukturering för SÖSR  
utifrån följande indelningar; nationell nivåstrukturering, regional nivåstrukturering SÖSR, 
delvis centraliserat till flera kliniker, ytterligare åtgärder att diskutera för regional 
nivåstrukturering. Återkoppling kommer framöver.  (se bif. Ppt)   
                   
 
Värdekompassen 
Bordlägges p g a pandemin.  
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Nationellt vårdprogram för Radiusfrakturer-klart-implementering?                 
Uppdrag till verksamheterna att verkställa. Diskussion kring hur ta det vidare i  
nästa steg. Hur kvalitetsmäta? Vilka kvalitetsindikatorer ska användas? Kan 
kvalitetsregister användas?  
 
 
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Osteoporos-
sekundärprevention efter fraktur-klart-implementering? 
Diskussion i gruppen avseende Frakturkoordinator. Hur ska det organiseras i SÖSR? 
Gruppen ser nyttan och behovet för att få till likvärdig vård. Dock i och med att rollen 
hamnar mellan olika specialiteter behövs hjälp med samordning kring detta. Förslag att 
lyfta frågan till högre nivå, tillsätta en grupp för utredning av processen med representanter 
från alla tre sjukvårdsregionerna.   
 
SVF Sarcom i buk/thoracalvägg 
Diskussion kring processen, kan det förtydligas. Ida Dånmark tar frågan vidare.   
 
Handlingsplan 
Jens Christian går igenom och checkar av samtliga punkter utifrån hur arbetet framskridit. 
RPO fått förfrågan om att göra triangelrevision, förslag för höftfrakturer. Jens Christian tar 
det vidare med Qulturum, Jönköping. (bif. bilaga)   
 
Årsrapport RPO rörelseorganens sjukdomar 
Jens Christian skriver. Mailas ut framledes till alla för godkännande.   
 
Ny ordförande 2022-2023 
Överlämning till Kalmar. Namn kommer senare.   
 
Övrigt 
-Diskussion kring handlingsplan för ST-läkare utifrån pandemins påverkan.  
-Sommarplanering 2021, hur ser det ut i verksamheterna? laget runt 
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