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Mötesanteckningar RPO Primärvård sydöst 

Datum 2021-03-31 08:00 – 11:30 

Plats Videomöte via Zoom  

Närvarande Maria Engquist  Region Jönköping 

 Ulrika Prag  Region Jönköping 

 Magnus Oweling  Region Östergötland 

 Charlotta Larsdotter Region Jönköping 

 Örjan Johansson  Region Kalmar 

 Annette M Johansson Region Östergötland 

 Patrick Glasberg  Region Kalmar 

 Mara Kosovic   Region Östergötland 

Frånvarande Margareta Wargelius Region Kalmar 

 Minna Arrelid  Region Östergötland 

1. Välkomna, reflektioner från förra mötet och 
minnesanteckningar. 

Ordförande Maria Engquist hälsar välkomna till dagens möte och föregående 

mötesanteckningar godkännes.  

Följande medlemmar behöver av olika anledningar ansluta lite senare till dagens möte: 

Mara, Patrik och Annette. 

Presentation av mötets deltagare då Örjan Johansson är ny i gruppen. Örjan ersätter 

Charlotte Jobron från Region Kalmar. Maria informerar om strukturen kring RPO och 

vårt uppdrag, Maria kommer bjuda in Örjan för en separat information för detta. 

2. Suppleant kunskapsrådet Diagnos och sinnen 

Ersättare för Charlotte Joborn blir Örjan Johansson, Kalmar. Mara meddelar detta till 

kunskapsrådet. 

3. Arbetsgrupp för hantering remissvar 

Patrick har meddelat representant från Kalmar till Maria. 

 

4. Fortsatt diskussion RPO primärvårds roll och uppdrag 

Punkter att diskutera kring under dagens möte  

 Kunskapsorganisationen är en samverkansarena 

 Ska vi omvandlas till ett Regionalt primärvårdsråd med annat uppdrag?  
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Länk till PRO´s uppdragsbeskrivning nationellt men även regional komplettering 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-

content/uploads/2020/11/RSL_20171208_uppdrag_RMPO.pdf 

Maria lyfter igen att vi i gruppen behöver diskutera uppdraget för RPO Primärvård samt 

uppdragsbeskrivningen. I uppdragsbeskrivningen står bland annat att vi i RPO 

Primärvård ska följa upp, rapportera och åtgärda. Dagens upplägg fungerar bra för 

slutenvården som har en linjestyrning och sköter patientgrupper över regiongränser men 

fungera inte lika bra för primärvården som styrs genom vårdval och där vi i grunden 

inte har gemensamma patienter över regiongränserna. 

De olika regionerna informerar kring hur ”styret” beställarna i varje region arbetar. Det 

är väldigt stora variationer i upplägget vilket ytterligare kan försvåra arbetet för RPO-

Primärvård.  

Lotta Larsdotter framför att gruppens uppdrag i dagens utformning inte ger någon 

påverkan ut i verksamheten. Lotta lyfter att vi kanske istället för att se på siffror bör 

lyfta olika områden som vi vet att vi är sämre på och där lyfta goda exempel. Vi ska inte 

styra varandra men vi ska dela med oss av våra bra erfarenheter och utveckla vården 

tillsammans. 

RPO besluta att vi skapar en mindre arbetsgrupp som tar fram förslag på ny 

uppdragsbeskrivning som sedan återkopplar till resten av gruppen. Maria, Patrik, 

Annette, Lotta ingår inledningsvis i denna arbetsgrupp. 

När RPO-Primärvård har ett godkänt förslag ska vi lyfta detta vidare till Susanne 

Yngvesson och staben inom sydöstrasjukvårdsområde. 

5. Kort avstämning och eventuell ny input från gruppen: 

a. Nära Vård  

Grupperna för lärandenätverk vilar lite just nu då alla regioner i nuläget har fullt upp 

med pandemin. 

 

b. Vid behov avrapportering från Kunskapsråden 

Maria - inget att rapportera. 

Mara – Diagnostik och sinne mötet flyttades fram. 

 

c.  Vid behov avrapportering Primärvårdsrådet 

Patrik informerar lite liknande diskussion som vi för i denna grupp kring det interna 

arbetet och vilka frågor som gruppen ska arbeta med. Karin Karlsson från Jönköping är 

nu ny representant i denna grupp. 

Det är nu respektive NPO som ansvar för att uppdatera NKK.  

Diskussion kring arbetet och resultatet kring arbetet i NAG kring Covid-19. 

6. Övriga frågor/Information 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2020/11/RSL_20171208_uppdrag_RMPO.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2020/11/RSL_20171208_uppdrag_RMPO.pdf
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Lotta informerar kring arbetet med säker covid inom Region Jönköping.  

Det har tagits fram en algoritm som kan hitta patienter med positivt covidprov som 

löper hög risk få svårare sjukdom. Vårdcentralen bedriver sedan under 14 dagar efter 

diagnossättning för dessa patienter ett proaktivt arbetssätt för att undvika att patienten 

behöver sjukhusvård. Detta har höjt medvetenheten och kunskapen hos personalen. 

Både Kalmar och Östergötland upplever en stor ökning av nyupptäckta diabetiker. 
 

Inga övriga frågor. 

 

Vid anteckningarna 

Ulrika Prag 


