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Mötesanteckningar RPO kvinnosjukdomar och 
förlossning 
Datum 2021-08-23 
Tid 15:00-16:30 
Plats Zoom enligt Outlook-kallelse 
Kallade 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: Sara Axbom 

Dagordning 
1. Laget runt: Avstämning läget på klinikerna 

Eksjö: Rel lugnt under sommaren, hjälpt andra inom SÖSR, Hyr-BM, Fyllt på med 
ST, bra bemanning på läkarsidan. 
Värnamo: Bra sommar, färre förl. Hyr-BM, 12 timmarspass, rätt bra. Många hållit 
sig friska. 
Kalmar: Värsta sommaren belastningsmässigt, ökat antal förlossningar(+52 st juli 
månads utgång)+ 220 olösta pass i början av sommaren (sjukdomar och avhopp av 
hyr-BM). Mycket lojala medarbetare varit framgångsfaktorn. Dubbla pass, 
flexibilitet, alla har hjälpts åt. Avdelningschefer med på golvet. Det har inte varit 
samma brist vad gäller övriga yrkesgrupper vilket också kompenserat något.  
Västervik: Minimibemanning från början, hög belastning, men allt har fungerat bra. 
Läkare: 4v semester sammanhängande, +1v i ytterkanter. 
Linköping: Tuff sommar, mycket på bemanningsfronten. Dragit ned två salar på 
förlossningen. Extra ersättning 290% , 170 pass fattades i början. Hänvisat många 
pga platsbrist, dock få pga NEO brist. Läkarfronten: bra bemanning (ledigt 4+1v) få 
sjuka. Skönt med få andra aktiviteter. Översyn över framskjuten vård pågår. 
Norrköping: Hög belastning hela sommaren ( förlossningar, korttidsfrånvaro i 
början och vårdplatsbrist på huset), mycket lojala medarbetare, god stämning, 
dubbla pass/ överlöpartur. Många förlossningar hela sommaren. 
Jönköping: Hög arbetsbelastning, rullat runt med hyr-BM och rotation mellan KH 
och förlossningen. OK sommar. Vanligen 5 förlösande bm, under sommaren 5/4/5. 
Förlossningstal stabilt. 
NPO (Johan rapporterar): Mycket ansträngt nationellt på de stora enheterna under 
sommaren. Mycket trångt framför allt i Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala. 
Förlossningen är vår intensivvårdsavdelning, går inte att dra ned till sommaren. 
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Corinne (GTB) översyn av bemanning och löneläget.  IVA nationellt räknar med 
över kapacitet 15%, borde kanske tillämpas även inom förlossningsvården med 
tanke på svårare sjuka patienter och längre vårdtider pga. induktioner 
 

2. Rapport från NPO, Induktion v.41 
a. Remissrunda där resultat sammanställs till mitten av september. Sannolikt 

kommer inte stora förändringar  till nuvarande praxis. 
b. Hemuppgift (till Rimforsamötet) att berätta om resp. klinikens 

induktionserfarenheter. 
c. NSG Metoder och kunskapsstöd- Sara A tillfrågad att vara med i gruppen 

som ledamot från SÖSR. 
 

3. Status RAG-arbetet 
a. Gruppen ställer sig bakom att försöka ordna arbetsgruppernas möten på plats 

under hösten (med reservation att pandemin tillåter) 
 

4. Handlingsplan 2021 – Patientsäkerhetskulturmätning 
a. Skickas ut v 36, maillistorna  
b. Pengar ansökta för RPO arbete gällande patient (Sara skickat en ansökan till 

regionsjukvårdsledningen) 
 

5. Healthy MoM-app- Johan berättar: MÖL ska diskutera. Patienter skickar in info 
och i senare skede även kan info skickas till vårdgivaren.  

 
6. PM för godkännande? 

a. Ej aktuella att godkännas.  
b. Nationella kunskapsstöd (riktlinjer) på gång, där även regionala tillägg finns 

med. Titta på i NKK portal redan nu.  
Förslag: SKVALP börjar jobba för region gemmansamma PM, så att 
SÖSVR kan dra nytta av varandras arbete.  
 

7. Aktivitetslistan: Se separat aktivitetslista  
a. ST rektorernas förslag till nytt upplägg (ex basrandning på annan ort än US): 

till Rimforsamötet. 
b. PM Vårdprogram långvarig bäckensmärta- svårt att ordna praktiskt att 

Linköping tar emot, eller är med i vården aktivt pga avstånd. Fråga: är det ok 
att bakgrunden går lånas till lokala PM. 

c. Nätverk manliga gynekologer: ej ett problem på enheter där det finns flera 
män. På enheter med färre manliga kollegor större behov– mentorer används 
på vissa kliniker. Frågan får vila just nu. 

d. Gemensam diagnoslista – MHV gruppen ser inte behov i dagens läge, 
mätetalen tas inte via diagnoser. 

e. RAG gyncancer: Katarina och Lisbeth Liest och Malena T. lämnar ett 
förslag till RPO. 

f. Automatisering av cx ca prevention: ej aktiviteter just nu 
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8. Övriga frågor: Lena: Remisser har cirkulerat, dock inget att besvara nu.  
a. Johan: Olika förfrågningar på nomineringar till olika grupper: ex. 

rekommendationsgruppen ”vårdkedjan graviditet, förlossning, och 
eftervård”. 

b. Johan: Malmö efterfrågar skriftliga riktlinjer kring labiaplastik – ingen har 
klinikspecifika. 

c. Johan :Agneta Svärd frågat om andra har hört om att  utbildningsnämnden 
tar den 30/8 beslut om BM utbildningar- Regionala utbildningsplatser 
utökas, vilket leder till att man inte kan ta emot studenter från andra orter. 
Andra har inte hört om detta, mera fakta efterfrågas. 
 

9. Nästa möte 
7-8/10 Rimforsa: 
ST rektorers förslag: Lena och Elizabeth ber gruppen att förbereda punkten – delta 
digitalt? 
Utrota CX cancer – hur går det? Kl 13 – 13.30 7/9 Karin Dahl. Ann-Marie hör efter. 

 
 

Välkommen 

Lena Arvidsson Katri Nieminen 

Ordförande Sekreterare 
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