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 210928 

Mötesanteckningar RPO Reumatologi 

Datum 2021-11-23 

Tid 13.00-15.00 

Plats Zoom-möte  

Närvarande Elisabeth Nilwert-Heed, Ahmed Mohammed,  

 Anna-Kajsa Sjöberg, Iulia Satulu, Eva Winqvist, Karin Sjöstedt 

Förhinder:  Elisabeth Nilwert-Heed, Jan Cedergren, 

1. Välkomna 

Eva hälsar välkommen till mötet.  

2. Föregående minnesanteckningar 

Genomgång av minnesanteckningar från mötet 210928. Inga justeringar. 

3. Laget runt 

Västervik 

Bemanning och tillgänglighet: två läkare som arbetar kliniskt med reumatologi 

tillsamman ca 70%, en sjuksköterska och ingen ST-läkare för tillfället. Detta är för få 

för att hinna med. Har haft mottagningsveckor i höst. Klarar alla med dubbel förtur men 

får ”klämma in dem” i det redan bokade schemat. De med enkel förtur går det rätt bra 

med men de utan förtur får vänta länge.  

PSVF RA: Ej fått så många remisser sedan sist. Remissmall finns men alla vårdcentraler 

har inte kännedom om detta ännu. 

Övrigt: Har inte tid för verksamhetsutveckling och fortbildning. 

Kalmar 

Bemanning och tillgänglighet: 4 specialister (3, Iulia arbetar 2 veckar v a månad), 1 ST-

läkare. Klarar tillgängligheten ganska bra.  

PSVF RA: ca 10-20 patienter som ingår i vårdförloppet. En del använder remissmallen 

men många har fått inkluderats i efterhand. 

Övrigt: Har ca 150 000 i sitt upptagningsområde. Har utarbetat bra arbetssätt hur de 

samarbetar med rehabgruppen. 

Jönköping 

Bemanning och tillgänglighet: är i dag 3,8 specialister och kommer minska något under 

2022. Har 5 ST-läkare men 2,85 i tjänst. 7 sjuksköterskor vara 1 arbetar heltid, övriga 

deltid. Tar alla PSVF RA inom 3 veckor. Klarar alla övriga inom 3 månader. 

PSVF RA: Inte alltid som remissmallen används. Utbildar sjuksköterskor för att kunna 

ha ssk-mottagning. 

Övrigt: ca 380 000 i sitt upptagningsområde och har ca 4300 patienter. Teamträff, 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter träffar patienterna 3 och 6 månader efter nybesöket 

och de registrerar då i SRQ. 
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Linköping 

Bemanning och tillgänglighet: 10 personer/specialister, ca 6,5 kliniskt verksamma, 6 

ST-läkare. Rekryterat underläkare som börjar nästa år. Har ca 1000 patienter som enligt 

planering borde varit på återbesök. Nybesökslista lite för lång för att hinnas med i bra 

tid. 

PSVF RA: Har varit ett långt förarbete och startar 1 februari. Har kick off  på kliniken 

20/1.Kommer inte ha remissmall. PV har många olika mallar att hålla reda på och vill 

skicka som tidigare. Det som inte är tillräckligt skrivet i remissen kommer att skickas 

tillbaka. 

Övrigt: Arbetar med journalmallar för att förbereda inför koppling till SRQ. 

 

4. Nytt från NPO 

Vårdförlopp GCA kommer ut på remiss 15/2. 

Arbete pågår med riktlinje/vårdprogram för systemisk skleros. 

 

5. Nytt från Kunskapsrådet 

Anteckningar från senaste kunskapsrådsmötet är utskickade till gruppen. Eva vill 

särskilt lyfta det som Malin Rosander tog upp om gemensamma upphandlingar i 

storregionen. Vi får tänka på det om vi ska göra upphandlingar t ex med 

ultraljudsapparater. 

6. Verksamhetsplan 2022  

Genomgång av verksamhetsplanen som Eva presenterade. Diskussion om hur vi 

använder oss av patientkontrakt. Eva kommer att skicka ut det förslag som hon har fått. 

Alla uppmanas att tänka till om vi kan samarbeta mer med utbildning för ST-läkare. 

Svårt att få tid till forskning i Kalmar och Västervik. I Jönköping finns några som ev 

fortsätter i samarbete med Linköping efter de gjort sitt vetenskapliga arbete inom ST. 

Diskussion om samarbete med medarbetare som arbetar med rehabilitering. Stärka det 

storregionala arbetet? I Västervik remitteras de till primärvårdsrehab. Kalmar , 

Jönköping och Linköping har rehab knutet till sig även om de organisatoriskt tillhör 

olika enheter på en del ställen. 

Eva skickar nu in den slutgiltiga vårdsamhetsplanen som kommer att ligga på hemsidan. 

7. Utvärdering av arbetet i RPO Reuma  

Nästa möte kommer vi att utvärdera vårt arbetssätt i RPO. Vad är bra, vad kan bli 

bättre? Bör flera kategorier bjudas in? 

8. Remissvar på aktuella vårdförlopp 

Vid genomgång av de vårdförlopp som är ute på remiss bedöms att det inta är något 

som behöver kommenteras av dessa. Karin skickar in det. 
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10. Kommande möte 

Digitalt möte 220208 kl. 13-15 (bland annat arbete med verksamhetsplan 2022) 

Möte i Västervik 220510 kl. 10-15 

 

 

 

 

 

Vid tangentbordet 

Karin Sjöstedt 

 


