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Sammanfattande analys 

RPO kirurgi och plastikkirurgi bildades formellt under 2021. Delar av gruppens medlemmar motsvarande 
alla verksamhetschefer tillika kirurger och överläkare för de sju kirurgklinikerna i Sydöstra 
sjukvårdsregionen samt sektionsledare från kirurgkliniken, US Linköping har tidigare två gånger per termin 
träffats i det som tidigare betecknades som Regional Medicinsk Programgrupp (RMPG). Det har varit en 
framgångsrik grupp som på ett förtjänstfullt sätt värnat om det sjukvårdsregionala samarbetet i nära 20 års 
tid. Det var därför naturligt att med denna gruppering som grund gå upp i bildat av RPO kirurgi och 
plastikkirurgi. Till gruppen har verksamhetschefen för hand- och plastikkirurgiska kliniken på 
Universitetssjukhuset i Linköping anslutit. Vidare ingår också Sydöstra sjukvårdsregionens representant och 
ledamot i NPO kirurgi och plastikkirurgi i den regionala gruppen. Då NPO kirurgi och plastikkirurgi är ett 
relativt nytt NPO har vi ännu inte erhållit några formella uppdrag och har således heller inte tillsatt några 
regionala arbetsgrupper inom PRO kirurgi och plastikkirurgi i Sydöstra regionen.  

 

Resultat av genomförda aktiviteter 

Under hösten 2021 anordnades ett internat i Gränna och strax innan Jul 2021 genomfördes ett videomöte. 
På dessa möten har bland annat avhandlats följande: 

 

Komplikationer och logistik ÖGI-cancerkirurgi i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Kirurgkliniken, US Linköping har en kapacitetsutmaning både vad gäller operationsutrymme men även 
vårdplatser. Det innebär att man inte kan färdigvårda sina opererade ÖGI-cancerpatienter utan en 
förflyttning sker till hemsjukhuset under det postoperativa vårdförloppet. En inventering av antal 
komplikationer, vårdtid och återtag har gjorts under hösten 2021 för att belysa problematiken. Man har en 
ambition från Universitetssjukhuset att i större utsträckning färdigvårda denna patientkategori men tills 
infrastrukturen är på plats är det av vikt med ett fortsatt gott samarbete sjukvårdsregionalt. 

 

Inventering av benign kirurgi 
Frågan om hur den benigna kirurgin hanteras i Sydöstra sjukvårdsregionen har diskuterats och hur man 
säkrar vårt gemensamma utbildningsuppdrag gentemot sjukvårdsregionens ST-läkare gällande exempelvis 
gallkirurgi och bråckkirurgi. En icke försumbar andel av dessa patienter skickas idag externt, utanför vår 
sjukvårdsregion. Med bättre samverkan mellan våra sju kirurgiska enheter i Sydöstra sjukvårdsregionen bör 
dessa volymer kunna hanteras intern vilket också säkrar utbildningsbehovet. Beslut om att en enkät till 
respektive sjukhus i Sydöstra sjukvårdsregionen skickas ut för att inventera frågan. 
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Samarbete RPO mag- och tarmsjukdomar avseende appendicit och 
gallstenssjukdom 
Enligt tidigare har NPO mag- och tarmsjukdomar bildat en nationell arbetsgrupp (NAG) appendicit där 
målet är att skapa kunskapsunderlag i form av vårdprogram för diagnostik och behandling av akut 
appendicit för alla åldersgrupper. På samma sätt har NAG gallstenssjukdom bildats. Inom RPO kirurgi och 
plastikkirurgi, Sydöstra regionen ser vi många beröringspunkter inom dessa diagnosgrupper och argument 
framförs att det kanske är mer logiskt och rimligt att dessa områden ligger under RPO kirurgi och 
plastikkirurgi. Oavsett organisation ser vi behovet av ett samarbete med RPO mag- och tarmsjukdomar, 
dels inom dessa diagnoser men även inom framtida områden. Inledande samtal har förts med ordförande 
för RPO mag- och tarmsjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

Utvecklingstendenser 

RPO kirurgi och plastikkirurgi, Sydöstra regionen inväntar uppdrag från NPO kirurgi och plastikkirurgi och av 
allt att döma inom området proktologi och trauma. 
Fortsatt arbete med inventering av benign kirurgi samt hantering av malign övre GI-kirurgi i Sydöstra 
sjukvårdsregionen.  
Fortsatt kontakt och dialog med RPO mag- och tarmsjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen kring 
diagnosgrupper som tangerar våra intressen. 

 

Nationell nivå 
Rapport från NPO kirurgi och plastikkirurgi: 
Gruppens representant i NPO kirurgi och plastikkirurgi har på möten rapporterat om arbetet i NPO kirurgi 
och plastikkirurgi. Beslut om att bilda en nationell arbetsgrupp – proktologi har fattats och 
nomineringsarbete avseende gruppsammansättning pågår. Man har också för avsikt att bilda en NAG 
Trauma. Diskussioner har även förts angående hantering av diagnosen lipoödem. Formellt har RPO kirurgi 
och plastikkirurgi, Sydöstra sjukvårdsregionen inte fått något uppdrag än.  
 
Rapport från NPO mag- och tarmsjukdomar: 
Sedan tidigare har en ledarmot i NPO mag- och tarmsjukdomar varit en del av den tidigare RMPG-
grupperingen och har sålunda rapporterat om arbetet som pågår i detta NPO där intressefokus legat på 
appendicit och gallstenssjukdom. 
 

 

 


