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RPO kirurgi och plastikkirurgi 
Datum 2022-03-11 kl.10.00-11.00 
Plats Skype 
Närvarande Mats Persborn, Niklas Zar, Pia Olofsson, Jeanette Assarsson, Jeanette Berg, 

Linda Andlöw 
Förhinder: Bergthor Björnsson, Disa Kalman, Bärbel Jung, Johan Berggren, Karsten 

Offenbartl, Lars Lönn 

1. Inledning och resumé av tidigare möten 
En kort tillbakablick: 
• Internat Gränna , där pratade vi bl.a. om organisationen, RPO-NPO.  
• NAG Proktologi, aktivitet angående nomineringar, oklart hur långt man kommit. 
• NAG Trauma ska starta upp.  
• Lipödem, patientförening vill att det startas upp arbete med riktlinjer. NPO får ta 

nationellt beslut i frågan, grupp med läkare från plastikkirurgi ska tillsättas.  
• Arbete i RPO Mag-tarmsjukdomar: appendicit vårdprogram och vårdprogram för 

gallsten. I dessa arbeten är det rimligt att RPO Kirurgi-plastikkirurgi hjälper till och 
RPO Mag-tarmsjukdomar är positiva till samarbete. 

• Inventering angående benign kirurgi för att se om man kan samverka. 
• Brev till US ang. kapacitetsbrist. Övre GI kir, upplever att patienter skickas till 

hemsjukhus för tidigt vilket ofta leder till komplikationer.  
• Bra presentation av Pia Olofsson ang. hand o plastikkirurgiska kliniken US. 
• Kalmar har gjort sammanställning ang. komplikationer avseende de patienter som 

opereras på övre GI-sektionen, US, Linköping för cancer alternativt metastaser och 
som sedan skickas till hemortssjukhuset för eftervård. 

2. Arbetet med nomineringar av sakkunniga till NHV 
Gediget arbete att hitta personer att nominera och att sammanställa, lyckades inte med 
alla poster men på flera av dem. 
Ett förslag för att undvika att det blir samma personer som nomineras från olika RPO:er 
är att skicka nomineringarna till  Johan Dabrosin Söderholm Han sammanställer för 
hela regionen. Skulle upplevas som bra med en person med samordnande funktion. 

3. Remissarbetet NHV 

Tillstyrkt alla aktuella förutom bäcken kir, kräver mer förklaring vad man menar. 
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4. Nya konsekvensbeskrivningar (Esogagus/Ventrikel samt 
Melanom) 
Mats skickar ut de konsekvensbeskrivningar som gäller vårt RPO. Mats samlar ihop och 
skickar in före 15 april. 

5. Rapport från kunskapsrådet 2022-02-08 
Mats rapportera från kunskapsrådet. I kunskapsrådet ingår alla RPO ordföranden i 
SÖSR och där Reidar Källström är ordförande. 
Alla redovisade sina handlingsplaner för 2022. Vår var inte så omfattande främst pga att 
vi saknat formella uppdrag från NPO, som är nystartat sedan ca 1 år. 

6. NPO – Rapport – Johan Berggren 
Angående nomineringar för Koagulationssjukdomar så ingår de inte i vårt uppdrag att 
nominera till. 
NPO kirurgi och plastikkirurgi ska starta NAG trauma som föreslås bli permanent. 
Två plastikkirurger ska se om det finns kliniska underlag för att göra nationella riktlinjer 
ang. lipödem. 

7. RPO årsrapport 2021 – Inlämning 2022-04-11 
Årsrapport ska skrivas i speciell mall för RPO Årsrapport samt i en PP-mall för 
redovisning i kunskapsrådet. 

8. Internat Linköping 2022-05-05-2022-05-06 
Förslag på ämnen: 
• Proctologi 
• NAG Trauma 
Då det var lite trångt i matsalen på Box hotell, är det viktigt att vi är på plats för lunch 5 
maj kl. 11.30. 
Tyvärr finns ingen möjlighet till digital uppkoppling (Zoom/Skype). 
 
Finns det önskemål angående specialkost eller annat som hotellet bör veta är ni 
välkomna att maila mig, Linda Andlöw. 

9. Övrigt 
Lägesbeskrivning: 
Plastikkirurgen, US har väldigt svårt att få operationsutrymme främst beroende på stor 
brist av operationssjuksköterskor. Har bildats stor kö och den fortsätter att växa. 
 
Kalmar neddragning på operation pga brist på narkossjuksköterskor, undersköterskor 
och operationssjuksköterskor. 
 
Jönköping en del brist på personal även här men kommit igång och opererar som 
vanligt i Värnamo, Eksjö samt Jönköping. Dock svårt att göra extra insatser då det inte 
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finns energi och möjlighet att öka produktionen och operera mer. I Eksjö har man dragit 
ner på vårdplatser pga personalbrist. 
 
Vid anteckningarna 

Linda Andlöw 
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