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Sammanfattande analys 

  
Totalt sett har hela året präglats av Covid-19- pandemin och alla kliniker som ingår i RPO 

PIVoT har på olika sätt fått ställa om sin verksamhet och hantera Covid-19 IVA-patienter. Även 

under detta år har klinikerna inom region SÖSR samarbetat i Covid-vården – men fokus har i år 

flyttats till bemanning, transport och logistik.  

 

Genomförda aktiviteter  

Under året har vi haft fyra möten – två per termin – och de har alla varit halvdagar på Skype. 

Det fanns planer på fysiskt möte under hösten, men av tids- och transportskäl så valde vi även 

nu att ta det via länk. Vi har i stort haft fullt deltagande på mötena inklusive från universitet. 

Mötena har till stor del handlat om hur vi på de olika klinikerna har hanterat vården under 

pandemin. Diskussionerna har varit kring vårt behov av IVA platser/Covid IVA platser och hur 

man löst detta på olika sätt inom regionerna. Under året så har även olika sätt att ta sig an den 

uppskjutna vården diskuterats, samt hur man ska agera mot personalen när de är trötta efter 

pandemin, men behöver vara med när vården åter tar fart. Även ett fokus på transport och 

logistik, vilket även lyfts till nationell nivå. Vi har fortsatt att försöka påverka våra ledningar i 

frågan om utbildning av operationssköterskor – dock utan resultat. Då även ordförande i NPO 

PIVoT ingår i vår grupp har vi även haft bra rapportering nationellt och diskuterat dessa frågor. 

Vi har utsett representanter till några nationella grupper, bland annat donation och 

intermediärvård, samt hanterat de remisser som vi förväntats kommentera. Har hanterat frågor 

kring hur vi löser olika uppgifter både medicinskt och organisatoriskt på våra kliniker. Vi har 

under året fått ett nytt processtöd, vilket förbättrat vårt arbete.  

Donationsarbetet har fortgått under året och man har lyckats få till ett regionmöte under våren 

samt att RDAL och RDAS varit ute på besök i verksamheten. I Östergötland har man under året 

inför DCD och även haft sin första transplantation inom DCD. RDAL stod även bakom ett 

halvdagsmöte ”Tema Donation” vid SFAI mötet i Örebro i september. 

 



Resultat  

Medicinsk kvalitet och tillgänglighet  

Har gått igenom hur vi ligger till i SIR och framförallt fokus på covidvården. SPOR har inte 

hanterats till någon större grad under året.  

 

 

Volym och produktion  

De flesta kliniker ligger under normal produktion för året som helhet på operation. Viss 

upphämtning under årets sista månader. Under 2022 kommer det vara stort fokus på 

återtagande av den förskjutna vården. 

 

Utvecklingstendenser  

Inget arbete under året – fokus mot att samla in information kring covidvården, samt hur vi ska 

arbeta med den förskjutna vården. 

 

 

Resultat av samverkan  

 

Nationell nivå  
 

Kontakt med NPO och svarat på de remissförfrågningar som kommit därifrån, samt 

nomineringar till de nationella grupper som varit aktuella. NPO ordföranden har gett rapporter till 

RPO så vi är med i debatten.  

 

Sjukvårdsregional nivå  
 

Starkt samarbete och överföring av kunskap inom området. Även snabba kontakter via 

mail/skype när det efterfrågats beslut ex provtagningsrutiner, bemanningsstruktur. Gott 

samarbetsklimat mellan våra kliniker. Även kontakt med universitetet och fått inspel från den 

sidan.  

 

Lokal nivå och kommuner  
 

Inget aktuellt  

 

Patientföreträdare  
 

Inget aktuellt  


