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Mötesanteckningar RPO kvinnosjukdomar och 
förlossning 
Datum 2021-11-08 
Tid 15:00-16:30 
Plats Skype enligt Outlook-kallelse 
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 
Ej närvarande Katarina Notelid Claus KK Eksjö 
 
1. Laget runt: Avstämning läget på klinikerna 

Värnamo: Flyter på men högt tryck på allt och utmaningar med bemanningen som 
inte riktigt räcker till. 
Kalmar: v.2 börjar med induktionsmottagning. Regionen har slutit avtal med 
Östersjökliniken men mycket behöver fixas för att kunna komma igång med 
operationer där. Medarbetarsamtal pågår. 
Linköping: Händelseanalyser pågår om två allvarliga händelser. Planering för 
uppdraget för högspecialiserad vård pågår som ska starta upp höst 2022. Tre 
disputationer i höst. 
Jönköping: Väntar på svar från sjukhusledningen angående uppstart av induktioner 
v. 41.  
Norrköping: Mycket korttidssjukfrånvaro resulterar i ständig omplanering av 
scheman. Debatt i media kring barnmorskesituationen i Stockholm spiller över på 
lokal media, politiken och fackliga som efterfrågar info om vår situation. 
Västervik: Ont om barnmorskor och även här fokus i media. Den långdragna 
ombyggnationen av sjukhuset påverkar arbetsmiljön fortsatt. 
 

2. Rapport från NPO 
Vårdriktlinjen för handläggning i graviditetsvecka 41 är godkänd och publicerad. 
Börjat träffa de olika kvalitetsregistren, integration med journalsystemen oroar. 
NPO KK och NPO levnadsvanor planerar att starta en NAG för klimakteriet. 
NAG fosterdiagnostik remiss ute. 
NAG Blödningsrubbningar pågår. 
 
NKK 1.5, börjat titta på vad som behöver vara med där för att få in 
specialistvårdens kunskapsstöd. SFOG´s riktlinjer behöver finnas med i NKK för att 
få legitimitet och användare av NKK. Detta material är dock inte framtaget enligt 
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Nationell Kunskapsstyrnings metodik ”Generiskt ramverk ” så det är viktigt att 
kunna tydliggöra vart materialet kommer ifrån. 
 

3. Operationer i Sydöstra sjukvårdsregionen 
Eksjö kan hjälpa till med operationer inom Sydöstra sjukvårdsregionen men har inte 
Urogyndoktor i tjänst så de kan ta andra varierande operationer såsom steriliseringar 
och annat men ej just nu prolapser. Vilken region ska kunna skicka patienter? 
Östergötland har just nu längst köer. Det är viktigt att fördela de patienter som 
väntat längst. I nuläget handlar det om 10-12 patienter. 
 
Beslut: Lena svarar att vi inte knyter upp oss till en specifik diagnos, Eksjö tar emot 
de operationer som de kan genomföra och vi utgår från patienter som har väntat 
längst och medicinsk prioritet. Katri och Elisabeth tittar på vilka patienter som 
eventuellt kan vara lämpliga. 
 

4. Handlingsplan 2022 – Göra klart 
Vi gick igenom utkastet för handlingsplanen 2022 som togs fram i Rimforsa och 
gjorde några justeringar. 
 
Beslut: Handlingsplanen är klar att skickas in. 
 

5. Handlingsplan 2021 – Patientsäkerhetskulturmätning 
a. Genomgång av resultatet  
b. Förslag på nästa steg 

 
Vi hann inte gå igenom resultatet. Sara berättar att hon varit i kontakt med Marita 
Danielsson som forskat inom patientsäkerhetskultur och varit med och tagit fram 
denna mätning. Marita hade några tankar om hur vi skulle kunna gå vidare. Vi har 
även möjlighet att beställa kompletterande rapportsammanställningar utifrån 
önskemål av Indikator mot en liten kostnad. 
 
Beslut: Vi går igenom resultatet på nästa möte i december och diskuterar hur vi går 
vidare. Alla funderar på om några kompletterande rapporter behövs. 

 
6. Status RAG-arbetet 

a. Fråga om möte med övernattning, är det ok? 
Riktlinje 1 heldag och 1 tillfälle med 2-dagar och övernattning när rapporten 
skrivs. Önskan från BBQ-gruppen om ytterligare tillfälle med övernattning 
då både läkare och barnmorskor deltar. 
Beslut: Inga ytterligare möten med övernattningar. Vi håller fast vi 
nuvarande riktlinje. 

b. Namnbyte BB-Q till BB-Eftervård? 
Beslut: Gruppen bestämmer själva vilket namn man vill ha. Efter beslut i 
gruppen meddelas Sara för uppdatering på gruppens web-sidor. 

c. Uppdragsbeskrivningar 
i. BB Eftervård 

ii. Gynonkologi 
iii. Fostermedicin 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Beslut: Uppdragsbeskrivningar skickas till gruppen på mailen för 
godkännande. 

d. Fostermedicin 
Info har kommit om att Cosmic Birth 2 inte är ett alternativ för att ersätta 
Obstetrix. Det som är aktuellt för Sussa-gruppen är Cosmic Birth 1.0 men 
den har ingen ultraljudsmodul som uppfyller kraven. Regionernas 
objektägare får i uppgift att undersöka vilka ultraljudsmoduler/obstetriska 
journalsystem som skulle kunna vara aktuella. RAG Fostermedicin kommer 
att skriva en tydlig kravspecifikation gällande ultraljudsmodulen.   

 
7. PM för godkännande? 

a. Regionala PM (i storregionen) krånglar till det i dokumenthanteringssystem.  
Småregionerna har också olika system. Är det ok om den lokala 
representanten står som ansvarig på hemmakliniken? 
Beslut: Sara kontaktar dokumentansvarig i Eksjö för att stämma av hur det 
fungerar hos dem och tittar på lösning. 
 

8. Deltagare RAG-grupper Klinisk genetik 
Vi hann ej med denna punkt. Lena undersöker behovet vidare. 
 

9. Aktivitetslistan 
Representant till Bakjoursutbildningen från varje klinik mailas senaste den 20/11 till 
Lena. 
 

10. Övriga frågor 
 

11. Nästa möte 
6/12 kl 15:00-16:30 Skype 
 

Välkommen 

Lena Arvidsson Sara Axbom 

Ordförande Processtöd 
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