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1. Anteckningarna från föregående möte 
Anteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

 

2. Covid-19 
Antalet covidpatienter i slutenvård ökar något. Ett fåtal behöver IVA-vård. Det största 

problemet är mycket hög personalfrånvaro pga. sjukdom, vård av barn och karantän.  

Situationen påverkar tillgängligheten. 

  

3. Statistik till årsrapporten 
Nu är det dags att samla in statistik till RPOs årsrapport. Marie mailar ut den vanliga 

blanketten. 

 

4. Administrativa mötet och regionmötet, avstämning 
Med anledning av pandemiläget flyttas både det administrativa mötet och regionmötet 

till oktober. 

 

Det blir samma upplägg och program som planerades till mars dvs 

RPO-möte den 11 oktober 

Administrativt möte den 12 oktober  

Regionmöte den 13 oktober. 
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5. Remissvar vårdförlopp och vårdprogram 
När det gäller den aktuella remissomgången för vårdförlopp och vårdprogram finns ett 

par remisser som är speciellt intressanta för RPO hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Det är dels vårdförlopp Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår och dels 

vårdprogrammet med samma namn. 

 

Remisserna berör RAG kärlkirurgi. Tyvärr har de inte inkommit med gemensamt 

remissyttrande. Däremot har kärlkirurg i Linköping resp. Jönköping lämnat synpunkter. 

Region Kalmar län har inte inkommit med några synpunkter. 

 

6. Info från NPO 
Jan-Erik informerar om vad som är aktuellt inom NPO. 

 

Det har inte bildats några nya arbetsgrupper. Däremot har både arbetsgruppen för 

prevention och arbetsgruppen för hjärtsvikt fått utvidgade uppdrag. 

 

Implementering av riktlinjerna har inte påbörjats i någon av regionerna i SÖSR. 

 

NPO bjuder in till en diskussion om olika ämnen med RPO-representanter från samtliga 

sjukvårdsregioner den 9 mars. 

 

Kjell Jansson utses att delta kl. 13-14 och diskutera hur arbetet i RPO i de sex 

sjukvårdsregionerna fungerar. 

En representant från varje region inbjuds att diskutera implementeringen av vårdförlopp 

hjärtsvikt kl. 14-15. Varje sjukvårdsregion får delta med 1 – 3 representanter och RÖ, 

RJL och RKL meddelar Jan-Erik vem som utses. 

En representant från varje region inbjuds att diskutera implementeringen av vårdförlopp 

kritisk benischemi kl. 15-16. Representanter från RAG kärlkirurgi bjuds in. 

 

7. PCSK9-hämmare 
TLV har ändrat sina rekommendationer ang. PCSK9-hämmare. Repatha® 

subventioneras nu också till patienter med aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som 

trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL ≥2,0 

mmol/l och patienter med heterozygot FH med LDL ≥2,6 mmol/l. 

 

Region  Östergötland kommer att börja tillämpa TLVs rekommendation om och när 

man fått budgetförstärkning. 

Region Kalmar län har inte ändrat sin tillämpning än. 

Region Jönköpings län planerar att ändra till de nya rekommendationerna. 

 

I Region Jönköpings län är förskrivningen centraliserad till i princip endast en läkare. 

I Region Kalmar län kan alla kliniker förskriva PCSK9-hämmare. Här har man 

identifierat olika förskrivningsmönster. 

I Region Östergötland kan alla kliniker förskriva läkemedlet. På US är förskrivningen 

centraliserad till ett fåtal läkare. 
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8. Specialistsjuksköterska hjärtsjukvård 
En ny utbildning till specialistsjuksköterska startar på LiU. Kursen är på 60 hp och går 

på halvfart. 

 

Det är viktigt att denna information sprids på klinikerna. 
 

9. Information från RAG klinisk fysiologi 
Kjell informerar om: 

 

Kvalitetsregister: Arbetet med kvalitetsregister fysiologi har kommit igång. Data från 

ekokardiografi digitaliseras till ett kvalitetsregister för uppföljning, forskning och 

kvalitetsarbeten. Samtliga 3 regioner är positiva och arbetet går framåt. 

Utbildning BMA: Dialog förs med LiU om en BMA-utbildning, ev i samarbete med 

BMA utbildning på LiU inom laboratoriemedicin alt med klinisk fysiologi utbildning 

vid Hälsohögskolan, JU i Jönköping. 

 

10. Nästa möte 
Nästa möte blir ett digitalt möte den 22 mars. 

 

 
 

Vid anteckningarna 

 

Marie Gustavsson 

sekr. 


