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Mötesanteckningar RPO infektion 

Datum 2022-04-24 

Plats Video via länk  

Närvarande Maria Palmérus, Lena Änghagen, Anita Hellgren, Henning Ronold. 

 

 

1. Agendan godkänns 

 

2. Handlingsplan godkänns i enlighet med den bifogade PDF-filen efter vissa korrigeringar. 

Jämlik och säker sepsisvård är påbörjat inom hela Sydöstra Regionen och bör markeras gul. 

Vad gäller antibiotikarådgivning erbjuds inte samtliga sjukhus rådgivning just nu. I mångt 

och mycket en fråga om resurs och om att komma igång efter en pandemipaus.  

Resurstillgången ser väldigt olika ut mellan regionerna.  

Anita påpekar vikten av att upprätt någon form av ”avtal” med enheten som blir rådgiven. 

 

3. Var står vi i handlingsplanen gällande sepsis? Maria Andersson, US, har varit i kontakt med 

Jesper, Jönköping. Per Wallin i Kalmar är kontaktad och ett regionalt samarbete skall 

upprättas.  

 

Maria påpekar en stor utmaning i registrering, diagnossättning och utdata. Ett kliniskt 

kunskapsstöd skall kunna få systemet att flagga upp tex sepsis. Systemet är under 

konstruktion och det vore klokt att få till ett samarbete inom regionen. Kalmar skall ha ett 

lokalt uppstartsmöte onsdagen den 27/4. 

 

Strukturerad bedömning och handläggning av SAB. Jönköping ännu inte någon 

övergripande strategi, eventuellt kan det läggas som ett ST-arbete. Kalmar kör en 

övergripande presentation på ”Kliniken informerar” Journalmallen inte klar men ingångar 

till IT finns och mallen är under konstruktion. Linköping är långt fran i processen. Anita 

påpekar vikten av bra samarbetspartners och betonar hur viktig journalmallen är. Anita tittar 

även på kvalitetsmålen andel blododlingar, andel som genomgår eko och identifiering av 

djupt fokus. Duration av terapi har inte tittats på ännu, (kräver lång tid av 

journalgenomgång) BOS kommer att underlätta för US vad gäller utdata. Viktigt att 

genomförandet sker strukturerat och långsiktigt 

 

Resistensöversikten eventuellt klar under senhösten 2022. Nationell plan för eliminering av 

Hepatit C har ännu inte kommit tillbaka från remissrundan. Nytt på ”patientnära forskning” 

är att infektionskliniken i Kalmar nu har lämnat in en slutgiltig ansökan till att bli 

universitetssjukvårdsenhet. 
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4. Inget nytt rapporteras från NPO då inget möte avhållits sedan sist. Medskick till NPO är en 

efterlysning av samordning vid exempelvis antibiotikabrist. Vem har bollen när brist 

uppstår? 

 

5. Inget att erinra i remissvar smärta och jättecellsartrit. 

 

6. Nästa möte 13/9 klockan 16-17    

 

 

Anteckningar 

Henning Ronold 

 

 

 

 

 

 

 

 


