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 2022-05-23 

Mötesanteckningar RPO Mag-tarmsjukdomar 
 

 

Datum 2022-05-23, kl. 15.00-16.30 

Plats Zoom-möte 

  

Närvarande:  

Henrik  Hjortswang, Henrik Stjernman, Anette Persson, Pär Myrelid, Kalle Landerholm,  Linda 
Andlöw 

Förhinder:     

Karsten Offenbartl, Hjalmar Åselius 

 

1. Mötets öppnande – välkomna 
Henrik hälsar välkomna. 

2. Dagordning 
Går igenom dagens agenda 
 

3. Sekreterare för dagens möte 
Linda skriver anteckningar 

 
4. Nuläge på våra kliniker/sjukhus? 

Jönköping: Fortsatt resursbrist på läkare i Vmo men kommer vara åter i till normal kapacitet i höst. 
Ryhov: väntetid till återbesök för koloscopier, annars bra tillgänglighet. Och är också med i 
forskningsstudie.  
Kalmar: Väntetid  framförallt på återbesök, mer resurs i form av färdigutbildad skoperande 
sjuksköterska. Ansträngd situation inför sommaren. 
Linköping: Väntetid till återbesök, vårdplatsbrist både på medicin och kirurgavdelningar. Svårt att få 
tider på operation, cancer är prioriterat. Svår situation inför sommaren med vårdplatser. 
 

5. Nytt från NPO mag- och tarmsjukdomar – Karsten  
Ingen ny rapportering från NPO 

6. Förslag på ny ledamot till NPO Mag-tarm  
Diskussion om lämplig kandidat, Henrik Stjernman blir föreslagen och som ska fundera och prata 
med Karsten om vad uppdraget innebär. 



 

2 

 

 
7. Årsrapport 2021 från SWIBREG 

Handlingsplan med insatsområden och aktiviteter, genomgång av Swibreg. Klar förbättring av 
kontinuerlig inrapportering från alla sjukhus. Diskussion om F-Kalprotektinets värde, att inte ta 
provet för registretsskull. Andel patienter som står på biologiska läkemedel varierar lite mellan 
sjukhusen men antas bero till stor del på inrapporteringsrutiner. 

Leverregistret: 

Jönköping har börjat registrera in uppgifter. Önskar dock ny version då hanteringen att ta fram data 
anses svårt och tidskrävande. Lite oklart om eller när det blir en ny version. Linköping använder 
registret. 

8. Tillsätta regionala arbetsgrupper för IBD respektive levercirros 
 

a. Struktur 
RAG IBD: 
Ordförande Henrik Hjortswang 
1 gastroenterolog/ sjukhus 
1 kirurg/ Region 
1 sjuksköterska/ sjukhus 
1 dietist/ Region 
 
RAG Levercirros: 
Ordförande Henrik Stjernman 
1 Gastroenterolog (Hepatolog)/ sjukhus. 
1 sjuksköterska/ sjukhus 
1 dietist/ Region. 

b. Arbetssätt 
Uppstartsmöte i höst för respektive RAG.(RAG IBD och RAG Levercirros) 
Uppdatera och kartlägga nuläget, vilka är de största skillnader från hur man jobbar idag mot de nya 
riktlinjerna. Hur ska vi hantera de största skillnaderna. Förslag att de RAG vi tillsätter kan vara kvar 
långsiktigt och arbeta med uppföljning och utvecklingsarbeten med varierande grad av  aktivitet 
över tid. 

c. Representanter till RAG från respektive klinik 
Tillsättning av kompetenser i RAG IBD samt lever cirros. Henrik skickar ut tabell med kompetenser 
och de namn som föreslås vara med. 
 

9. Planering av möten för uppstart av RAG i höst 
RAG IBD, ordförande Henrik Hjortswang samt RAG Levercirros, ordförande Henrik Stjernman 
bokar tid för fysiskt uppstartsmöte i höst för respektive RAG. Linda är behjälplig med bokningar och 
planering. 
 

10. Nästa möte  
Möten hösten 2022 
220902 Digitalt kl.10.30-12.00 
221202 Digitalt kl.10.30-12.00 
 

11. Övriga frågor 
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12. Mötets avslutande 
 

Vid anteckningarna 

Linda Andlöw 

Processtöd RPO Mag-tarmsjukdomar 

 

 

 

 


