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Nationellt programområde för rörelseorganens 
sjukdomar  
Förbättringsområden och föreslagna insatser/åtgärder 2019  
Motivering ‒ behov och syfte 
RMPO föreslår att utifrån SBU rapporten ¨Behandling av armfrakturer hos äldre¨ arbeta 
med området radiusfrakturer. 
Definierade områden i Värdekompassen jämförs och arbetas med kontinuerligt. Kommer 
under hösten 2019 inventeras och revideras för att hitta de/det område som blir fokus för 
åtgärder under 2020. 
RAG handkirurgi planerar att presentera ett regionalt vårdprogram för ligamentskador i 
handleden. 
RAG handkirurgi planerar att presentera ett regionalt vårdprogram för behandling av 
scaphoideumfrakturer. 

Patientlöfte och mål 
Genom att jämföra antal ingrepp per medborgare med radiusfraktur och indikatorer för 
behandling kunna se om det finns skillnader och varför i så fall. 
Åtgärderna som identifieras utifrån Värdekompassens mått ska verka för jämlik vård. 

  
Metod och åtgärd 
På regional nivå ta fram antal patienter med radiusfraktur fördelat på konservativ 
behandling eller operativ behandling. Detta ska användas i det fortsatta arbetet i NPO. 
NPO representant för SÖSR tar med sig förslaget till NPO för ev fortsatt arbete i NAG. 
En representant ur RMPO rörelseorganens sjukdomar utses från SÖSR. 
Fortsatt arbete att koppla Värdekompassens mått till ViS (Vården i siffror). RMPO 
rörelseorganens sjukdomar tar fram områden där åtgärder ska hittas. 
RAG handkirurgi inväntar nationella riktlinjer för ligamentskador i handleden som 
sedan anpassas efter regionala förhållanden. 

Konsekvensbeskrivning 
 
Professionerna  
 Lättare att nå överenskommelse kring områden där det saknas höggradig evidens.  
 Ökar möjligheten för professionen att tillvarata patientens behov.  
 
Patienter/närstående  
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 Mer god och jämlik vård.  
 Patientens deltagande i NAG kan öka patientengagemang i framtagandet av 
överenskommelse.  

  
 Uppskattning av resursåtgång  

Resursåtgången blir avhängigt vilket område vi väljer att prioritera, och därmed vilket 
NAG som väljs, samt vilka bindningar som finns till den specifika NAGen. Rimligen bör en 
20 procent arbetsinsats för NAGens ordförande ses som en rimlig resursåtgång. Detta kan 
behöva omvärderas beroende på vilken NAG som utnämns. Avsatt arbetstid från 
arbetsgivare avseende deltagande i NAG från professionskategorier fem procent. 
Finansiering för cirka sex stycken fysiska möten samt två internat under 2019. Processtöd 
inklusive analysstöd tillhandahållet via NPO, 30 procent. 

 

Ansvarsfördelning 

En representant ur RMPO rörelseorganens sjukdomar utses från SÖSR att representera 
RMPO i ev NAG. 

Uppföljning 

Utvärdering 

Samverkan 

Nationell nivå 
 

Andreas Meunier, överläkare ortopedkliniken US, representerar SÖSR i NPO för 
rörelseorganens sjukdomar. 

Sjukvårdsregional nivå 

Fortsätta det påbörjade samarbete med tidigare RMPG handkirurgi som nu blir RAG 
handkirurgi inom RMPO rörelseorganens sjukdomar. RMPO möten samordnas med 
RAG (regional arbetsgrupp) handkirurgi, rygg och knä. Första gemensamma mötet 
191010. 

 

Lokal nivå och kommuner 

Patientföreträdare 
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