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Årsrapport 2021 för RPO Reumatologiska sjukdomar 
 
RPO reumatologiska sjukdomar startade upp under våren 2019.  
Gruppens medlemmar 2021:  
Jönköping: Elisabeth Nilwert Heed och Sören Transö (januari), därefter Ahmed Mohammed.  
Kalmar: Iulia Satulu  
Västervik: Anna-Kajsa Sjöberg  
Linköping: Jan Cedergren (NPO-representant), Karin Sjöstedt avgående ordförande och Eva 
Winqvist tillträdande.  
Processledare: Mia Ilhammar (januari), därefter Karin Sjöstedt 

Sammanfattande analys 

Ytterligare ett pandemiår har präglat mötesformerna så att samtliga möten har varit digitala. 
Det har varit fyra möten under året, januari, maj, september och november.  

Ordförande Karin Sjöstedt ersattes av Linköpings nya verksamhetschef Eva Winqvist i februari 
2021. 

Vid samtliga möten har vi fått återkoppling från NPO, vi har uppdaterat lägesbilden kring PSVF 
RA del 1. Vi har även tagit del av kort information från SRQ via Michal Zieglasch och vid ett 
tillfälle uppdatering av NAG systemisk skleros via Danijel O Rourke.  

Genomförda aktiviteter 

Införande av PSVF RA del 1: 

Jönköping startade 27/9. Bred information inför start, remissmall används. Förberedande 
arbete med att se över journalföring för att underlätta utveckling av att information kan gå 
över från Cosmic till SRQ.  

Kalmar och Västervik startade 7/6 Remissmall används, men det är många inom primärvård 
som inte har kännedom. Det är inte en hög inströmning av patienter i vårdförloppet.  

Linköping startar 1 februari 2022.  

Beslut om hur vi ska arbeta med remissvar på andas PSVF och vårdprogram. 

Remissrunda inför PSVF RA etablerad:  

Det skickades många synpunkter från SÖSR på detta vårdförlopp då det fanns tveksamheter 
inför så pass täta kontroller, det är resurskrävande och innebär stor risk för 
undanträngningseffekter.  

Information från NAG Systemisk Skleros och inventering av hur vi arbetar med systemisk 
skleros i SÖSR:  
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Stamcellstransplantationer beslutades att det skulle ske i Stockholm, Göteborg och Lund. Team 
med specialistkompetens ska finnas att tillgå på universitetssjukhusen, en kunskapsöversikt är 
under utarbetande. 

Jönköping handlägger dessa patienter men skickar remisser till Lund vid behov. Kalmar och 
Västervik skickar också till Lund för bedömning men följer själva ”mindre allvarliga problem”. 
Danijel ställer frågan om att ev ha möten/ronder inom SÖSR? 

Information om NAG GCA: 

Arbetsgrupp arbetar med ett vårdförlopp och remissrunda  kommer gå ut i februari.  

Information om NAG patientutbildning:  

Carina Sjöman, FT Norrköping samt Lena Hemmingsson, AT från Kalmar har nominerats och 
antagits i arbetsgruppen. 

Arbete med verksamhetsplan 2022.  

                       Resultat av samverkan 

Under implementeringen av vårdförlopp RA har samverkan varit värdefull och resulterat i goda 
tips och råd som underlättat. Vi har tagit del av varandras processer och tagit lärdom av 
varandra. 

Vi har två representanter i NAG patientutbildning, en från Östergötland och en från Kalmar.  

                  Utvecklingstendenser 

Arbetet med ökad kunskapsstyrning ger ett ökat antal vårdförlopp. Samarbetet 
kommer därmed utvecklas i och med att vi peppar varandra, delger information och 
drar lärdom varandra. Detta leder till en mer standardiserad vård av patienter med 
reumatisk sjukdom. SÖSR var tidigt ute med att gå igång med vårdförlopp för patienter 
med kroniska sjukdomar.  

I processen med vårdförloppet har flera haft mycket goda erfarenheter av att ha 
patientrepresentant med, så detta är sannolikt något som kommer fortsätta utvecklas 
framöver.  

 

 

 


