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 Mötesanteckningar RPO rörelseorganens sjukdomar 

Datum  2021-10-14 
Plats  Hotell Högland, Nässjö 
Närvarande  
Johan Liliequist, tf ordf    Region Kalmar län 
Anethe Malmblad,processtöd   Region Östergötland 
Helene Andersson Molina   Region Östergötland 
Dick Beddesand   Region Kalmar län 
Helén Bergvich  Capio Specialistvård Motala 
Sanna Borst   Region Jönköping län 
Ida Dånmark   Region Östergötland 
Ann Hertzman   Region Östergötland 
Andreas Meunier NPO repr   Region Östergötland (em på länk) 
Anthony Molin   Region Kalmar län 
Rebecca Nobin   Region Kalmar län 
Helena Sundqvist   Region Jönköping län 
Daniel Wärnsberg   Region Jönköping län 

Förhindrade  
Jens Christian Larsen, ordf Region Jönköping län 

 
 
 

Inledning och lägesrapport 
Tf ordförande Johan öppnar mötet. Presentationsrunda samt lägesrapport  
där varje klinik presenterar eget material och siffror. Frågor som även tas upp är;  
- Finns det förutsättningar för samarbeten för att stötta varandra i hanteringen av  
  uppskjuten vård?  
- Vilken grupp bedömer ni ha störst chans att vi kan hjälpas åt med i SÖSR?  
- Vilken grupp bedömer ni är mest eftersatt i nuvarande situation?  
 
Alla har mycket att göra i sina egna regioner utifrån de behov som nu föreligger och  
därför vill man framförallt fortsätta detta samarbete, exempelvis samarbetar Oskarshamn  
med Kalmar.     
De mest eftersatta gruppen i dagsläget är de äldre mer multisjuka patienterna med ett elektivt 
operationsbehov och som även är i behov av mer omfattande vård/vårddagar. Det skapar 
fördröjning av operationsplanering samt även svårt att skicka denna grupp vidare till 
privatklinik.   
 
Digital Ortopedkonsult  
Anthony går igenom konceptet ortopedstöd till primärvården utifrån vad som fungerat bra 
respektive mindre bra. Det tas även upp vad vi kan lära av detta utifrån eventuellt införande 
av liknande på övriga kliniker. (Se bif Ppt)  
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Reviderad uppdragsbeskrivning för RPO  
Diskussion kring den nya uppdragsbeskrivningen. Vilka konsekvenser får det? Kan RPO 
rörelseorganen fortsätta ha den konstellationen som vi har i dag? Finns det alternativ?  
Gruppen kommer fram till att det tillsvidare får fortlöpa som det hittills har gjort.  
 
Handlingsplan  
Genomgång av handlingsplan för 2021. Diskussion kring ny handlingsplan för 2022. 
(se bif ppt)  

 
Nationellt vårdprogram för distal radiusfraktur  
Markus Engqvist från RAG handkirurgi redogör för det arbete NAG utfört i syfte att ta fram 
stöd/rekommendationer för implementering av nationellt beslutstöd avseende distal 
radiusfraktur. (se bif ppt) 
 
Ersättning av värdekompassen? 
Johan går igenom angående ersättning av Värdekompassen med urval från ”Vården i siffror” 
istället. Dock gammal data-återkoppla till SKR. Ida tar även upp frakturregistret som en 
potentiell källa.  
 
NPO Rörelseorganens Sjukdomar- rapport   
Andreas Meunier medverkar på länk med information från NPO utifrån nedanstående frågor;    
(ppt bif)  
o PSVF, Frakturkedja/osteoporos vårdförlopp,  

hur går det med implementeringsarbete lokalt? Ann uppger att RÖ haft ett första 
initierande möte med projektledare, endokrin, ortopeden, akuten och primärvården. 
Endokrin önskar komma igång snart och tagit på sig rollen som processägare. Efter mötet 
har det dock framkommit att detta projekt behövts backas med start höst 2022 (då det 
egentligen skulle vara klart). Kalmar även gång att bilda arbetsgrupp, ej ännu i Jönköping. 
Anethe även tagit upp frågan angående Frakturkoordinator med Annica Öhrn ordf. i 
Kunskapsstyrningen som hänvisar till att vi får ta upp frågan i KR.    
 

o Har PSVF höftartros del 1 (primärvård) förbättrat remisskvalitet/dialog med 
primärvården? Svårt att svara på då remissflödet varit så lågt denna tid. Många i PV 
använder dock fel remissmall. Behov finns att sprida kunskap till PV. Ska primärvården 
bjudas in? Kan frågan tas med uppåt? KR?  
 

o PSVF Knäartros del 1. Inga synpunkter då det ffa berör primärvården.  
Remissvar kommer att lämnas.  
 

o PSVF Höftartros del 2 (slutenvårdsdelen), är på gång.  
 

o Tumbasartros, Ländryggssmärta, Framfotsbesvär är på gång. 
 

o Regional strukturering för framtiden, arbetet fortsätter. Sos önskar en centralisering.  
 

o Högspecialiserad vård. Var har vi våran kritiska kompetens? Det finns flera områden. 
Kanske det ska ingå för alla ST att få vara en vecka på specialistklinik? Då med fokus på 
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ett område. Kan vi testköra en process kring exempelvis fotkirurgi? Adekvat underlag 
med spännande kasus för högspecialiserad vård med målet att få till ett regionalt 
fotcentrum som SÖSR äger själva. Hur gå vidare? Börja med inventera, kartlägga/göra en 
nulägesbeskrivning på hemmakliniken? Just nu dock svårt då vi är i obalans pga 
pandemin så därför starta med att initiera exempelvis ett ”fotnätverk” med ett klart syfte.  
Fortsätta diskussion kring detta på nästa möte.  

 
o Input till NPO från RPO;  

 
-Frågor kring vården i siffror, ej är korrekt återgiven. Andreas tar med sig frågan.  
 
-Lungembolier? Trombosprofylax? Helen tar upp 2 fall från kliniken. Hur gå vidare       
och utveckla våra processer? Diskussion kring detta i gruppen. Johan beskriver ett fall,  
och de har implementerat PM. Ska vi fortsätta med det PM vi har? Återkoppla till nästa 
möte. Ev plocka ut statistik i Cosmic avseende höftprotes-lungemboli. Kan detta vara ett 
framtida ST-projekt? Kan ett utvecklande av ett PM vara en aktivitet till nya 
handlingsplanen?  
 
-Ytterligare input till NPO- hör då av er till Andreas.  

 
Övrigt  
Nästa möte planeras i Ullinge. Save the date den 17-18 Mars 2022.   


	Förhindrade
	Jens Christian Larsen, ordf Region Jönköping län

