
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2022-03-22 

Mötesanteckningar RPO infektion 
 

Datum 2022-03-22 

Tid 16:00-17:00 

Plats Video  

Närvarande Palmérus Maria Region Jönköping 

                                      Hellgren Anita Region Östergötland 

                                      Henning Ronold Region Kalmar  

Ej närvarade                  Lena Änghagen Region Östergötland 

 

Dagordning 

1. Verksamhetsplan 2022- Synpunkter rörande verksamhetsplanen efterfrågas av Maria. 

Förutom vårdförlopp sepsis och antibiotikarådgivning bör elimineringsplaner hepatit c, 

resistensöversikten och spridning av arbetssättet med strukturerad bedömning av 

infektionsläkare vid Staf aureusbakteremier vara med. Nomineringar ingår också i 

uppdraget. Forskning är bra om det lyfts fram. 

2. Erfarenheter från införandegrupper av vårdförlopp sepsis- Be våra införandegrupper att 

ha kontakt med varandra för att dela erfarenheterna. Olika grupper har kommit olika långt. 

Alla är överens om att det vore värdefullt och Maria inhämtar kontaktuppgifter från 

Linköping och Kalmar där sedan Jönköping sammankallar till ett möte. 

3. Forskningsfrågor från Kunskapsrådet att redovisa med årsrapporten är: 
a. Exempel på starka forskningsområden inom programområdet: Gruppen går 

igenom olika forskningsområden som är aktuella och kompletterar den 

sammanställning som Tomas Schön påbörjat. 

b. Exempel på forskningsområden med stark sjukvårdsregionalregional 

förankring (minst RÖ och antingen RKL och RJL eller alla tre) är: Se ovan. 

c. Kliniknära forskningsfrågor som skulle kunna vara aktuella inom 

programområdet är: Gruppen anser att detta arbetssätt bör stärkas och avser att 

inrikta klinikerna mot detta. TDM skulle kunna vara ett område att arbeta vidare 

med. 

d. Återkoppling av resultaten från den kliniska forskningen till det kliniska 

vardagsarbetet inom ert område: Klinikerna ser att återkopplingen kan förbättras. 

Sker idag på internutbildningar. Stort gap idag mellan forskning och klinik.  

e. Forskningsinfrastruktur inom vårt område ser ut enligt följande: Det är en 

uppgift som är avgörande för att skapa volym och driv. Ser olika ut, men finns 

forskningssjuksköterskor på samtliga tre ställen, delvis under uppbyggnad i Kalmar. 

Viktigt att åter skapa ett nätverk för dessa resurser. 

Maria sammanställer ett svar, vilket bifogas årsrapporten som Thomas Hellborg skriver. 

4. Övriga frågor: Redovisning av Anita från NPO. Infektion ansvarar nu för kunskapsråd 

NAG primärvård infektion. Grupp behövs med representation av primärvårdsläkare. Även 

några infektionsläkare kan komma att behöva delta. Anita skickar uppdragsbeskrivning. 

Representant finns nu med från centralt sjukhus i NPO. Driver frågor kring svarstider 

behöver kommuniceras på ett säkert sätt. Idag är det ett problem hur dessa svar 
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kommuniceras och var de ska eftersökas. En nationell svarsplattform skulle behövas. Detta 

behöver stärkas.  

Remisser som berör oss kommer att spridas till samtliga av Maria, senast kring 

högspecialiserad vård av högsmittsamma infektioner där vi svarat. Inga synpunkter på 

epilepsi och sömn apné hos barn. 

 

5. Nästa möte 25 april kl. 16-17. Sekreterare på mötet kommer att lösas. 

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


