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Mötesanteckningar RPO kvinnosjukdomar och 
förlossning 
Datum 3/2 2021 15:30-17:00 
Plats Skype  
Närvarande  
 Lena Arvidsson  KK Västervik  
 Johan Skoglund  KK Jönköping 
 Elizabeth Nedstrand KK Linköping  
 Katri Nieminen  KK Norrköping 
 Anna Hallberg  KK Värnamo 
 Sara Axbom, processtöd BKC Region Östergötland 
 Ann-Marie Berglund  KK Kalmar 
 Katarina Notelid Claus KK Eksjö 
Ej närvarande Tommy Leijon  KK Linköping/Norrköping 

1. Laget runt: Avstämning läget på kliniken 
Värnamo: Förlossning prioriteras ej för vaccination. Operationspersonal ingår i 
krisavtalet och operationskapaciteten börjar bli som vanligt. Enstaka patienter och 
medarbetare Covid-positiva. 

Kalmar: Förlossningspersonal börjar vaccineras nu. Från tre gemensamma op-salar för 
hela sjukhuset har klinikerna åter fått egna salar men reducerat jmfr med normalläge. 
Fem Kalmarpatienter planerade för op i Västervik. Klarat personal från smitta efter jul. 

Västervik: Inte så drabbade vad gäller Covid. Har börjat få vaccinera 
förlossningspersonal nu. Planering för ombyggnad av neonatalavdelning pågår, kommer 
att minska antalet neoplatser under ombyggnationen som startar v.9. 

Linköping: Börjar lugna ner sig denna vecka vad gäller Covid. Gemensam planering av 
kirurgi och medicin över länet har startats, snabba förändringar i operationsplanering. 2 
medarbetare Covid-positiva denna vecka.  

Norrköping: Flera Covid-positiva patienter och även medarbetare. 

2. Rapport från NPO 
Induktion v.41 

De nya rekommendationerna från NAG ska nu remissas men många har redan infört 
dessa i landet. 

Linköping har infört alt. 2 och Norrköping har också startat detta denna vecka. Vissa 
utmaningar att få till flödet och kapacitet i lokalerna och bemanning. Risk/konsekvens-
analyser pågår. 
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I Jönköping har man fört diskussion i regionen och i Ryhov planerar man införa alt.2 
inom kort.  

I Värnamo har man börjat med graviditetskontroll i v. 41+0 redan under 2019/2020 och 
det har fungerat bra men behöver se över flödet i lokalerna. 

I Kalmar är det stora bekymret lokalerna. Möte planerat med sjukvårdsdirektören om 
detta. I Västervik avvaktar man NPO´s remissrunda. 

Förslag som är framtaget av den nationella arbetsgruppen: 

Alt 1 Inducera i v.41+0 för alla 

Alt 2 : Induktion av vissa riskgrupper vid v 41+0 såsom BMI>35, ålder > 40 år vid 
konceptionen, hypertoni eller preeklampsi, afrikanska kvinnor födda söder om Sahara 
och resten kontroll v 40+6- 41+1. 

Övrig info från NPO: 

Arbetsgrupper för fostermedicin och blödningsrubbningar kommer inom kort med 
förslag på gemensamma rekommendationer. 

Beslut: Verksamhetscheferna ställer sig bakom att förorda implementering av alternativ 
2 gällande induktion v.41 och vi fortsätter att följa diskussion, remissrunda och 
uppföljning av utfall där detta är implementerat. 
 

3. Status RAG 
a. Stöd för digitala möten 

Instruktioner/tips för detta kommer att komma från regionledningsstaben. 
Skype verkar vara det system som fungerar i alla tre regioner och 
rekommenderas. Den som ska arrangera ett möte behöver säkerställa med 
sin IT-support att man har rätt version av Skype för att kunna skicka en 
fungerande Skype-inbjudan. Den som ska deltaga i ett Skype-möte behöver 
kontrollera att man har rätt utrustning för högtalare, mikrofon och vid behov 
video samt rätt inställningar i Skype-applikationen, ta gärna hjälp av lokal 
IT-support för detta. 

a. Samarbetsrum 
Samarbetsrum finns upplagda för RPO och alla RAG och inbjudningar har 
skickats till alla deltagare i respektive grupp. Här kan man skapa 
diskussioner och lägga upp arbetsdokument. Vi testar och ser om de kan 
fungera som ett bra verktyg. 

b. Gyncancer representant 
Beslut att adjungera in Gyncancer-representanter från RPO 
Cancersjukdomar när vi har frågor som gäller dem. 

4. Handlingsplan 2021 
Patientsäkerhetskulturmätning kan levereras av Indikator som har denna enkät färdig. 
Kostnad 5000 kr totalt för startavgift för alla kliniker samt 20kr/respondent. Plan att 
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kunna skicka ut enkäten i april efter påsk. Vi behöver säkerställa att vi har avtal med 
Indikator i alla regioner, om inte kan vi se om Region Östergötland kan vara köpare för 
alla kliniker. 

Beslut: Katarina och Johan kontrollerar hur avtalen ser ut mellan Indikator och 
respektive Region. KK VIN ansvarar för fortsatt planering och samordning. 

5. Remissrunda SVF Cancer - Nationellt vårdprogram för 
cervixcancerprevention 
En ny remissrunda för SVF Cancer, Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention  
är ute och svar ska ges senaste 15/2 2021.  
 
Beslut: RPO Kvinnosjukvård och förlossning stödjer innehållet i vårdprogrammet. Vi 
ser en fördel att man förlänger och efter utvärdering permanentar föreskriften i kap 25, 
vad gäller självprovtagning på uteblivare. 
Vi ser utmaningar i hantering av administrationen runt kallelser, självtester och 
uppföljning av uteblivare, därav förordar vi att man arbetar för att få till ett gemensamt 
kallelsekansli i Sydöstra sjukvårdsregionen.    

6. Gemensam diagnoslista i MHV 
Behöver vi ha en gemensam diagnoslista inom SÖSR? Det har diskuterats genom åren 
men aldrig blivit av. 

Beslut: Katarina tar frågan med sig till RAG Preventiv kvinnohälsa. 

7. Nomineringar till konsensuspanel för obesitas 
Barnmorska Linnea Svedlund från Västervik är nominerad till prioriteringsgrupp - 
Nationella riktlinjer för obesitastill Obesitas. 

Nomineringar till konsensuspanel som stöd för Socialstyrelsen i arbetet att ta fram 
kunskapsstöd gällande ”graviditet-förlossning-tiden efter förlossning” är inskickade 
enligt denna lista: 

helen.amtvall@regionkalmar.se 
margareta.hammar@regionkalmar.se 
susanne.carlsson3@regionkalmar.se 
norine.toresson@regionkalmar.se 
ulla.trank@regionkalmar.se 
eva.heljebrand@regionkalmar.se 
Maria.kallman@regionkalmar.se 
Maria.engman@regionkalmar.se 
ann-christin.dunehav@rjl.se 
Sofie.arvidsson@rjl.se 
Ulrika.laurelii@rjl.se 
Erica.solheim@rjl.se 
Maria.warnsberg@rjl.se 
Katarina.blomstrand@rjl.se 
Jonna.Torstensson@regionostergotland.se 
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Sara-Stina.Norlander@regionostergotland.se 
Anna.Ramo.Isgren@regionostergotland.se 
Birgitta.Zdolsek@regionostergotland.se 
linda.hjertberg@regionostergotland.se 
amanda.fagerkrantz@regionostergotland.se 
hanna.svensson@regionostergotland.se 
Sofia.Pihl@regionostergotland.se 
Sara.Carlhall@regionostergotland.se 
Emelie.Wolgast@regionostergotland.se 
Karin.Ebbesson@regionostergotland.se 
Pernilla.Palmqvist@regionostergotland.se 

8. Processledare cervixcancer 20% 
Uppdraget som Sjukvårdsregional processledare för cervixcancerscreening  kommer att 
bli vakant och frågan har kommit om vi har någon lämplig från våra kliniker. Vi har 
inget givet namn klart, vi undersöker intresse på klinikerna. 

9. Nätverk stöd manliga gynekologer 
Det finns ett behov av att bilda ett nätverk för nya manliga gynekologer för att kunna 
stötta dem.  

Beslut: Alla funderar på vem som skulle kunna hålla i ett sådant nätverk och hur 
strukturen skulle se ut. Vi tar upp det nästa gång igen. 

10. PM för godkännande – Fostermedicin 
Ny version framtagen i RAG Fostermedicin.  

Beslut:  RPO godkänner den nya versionen. 

11. Genomgång av aktiviteter som är uppsatta sedan tidigare i 
RPO aktivitetslista 
Lämnar den till nästa möte. 

12. Kommande möten 
19/3 Sannolikt digitalt om inte restriktionerna lättar. Kl 9-15. 

10/5 kl 15:30 Skype 

7-8/10 Rimforsa strand 

 

Vid anteckningarna 

Sara Axbom 

Processtöd 
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