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Mötesanteckningar RPO Reumatologi 

Datum 2022-02-08 

Tid 13.00-15.00 

Plats Zoom-möte  

Närvarande Elisabeth Nilwert-Heed, Ahmed Mohammed,  

 Anna-Kajsa Sjöberg, Iulia Satulu, Eva Winqvist, Karin Sjöstedt, 

Jan Cedergren 

 

1. Välkomna 

Eva hälsar välkommen till mötet.  

2. Föregående minnesanteckningar 

Genomgång av minnesanteckningar från mötet 211123. Inga justeringar. 

3. Laget runt 

Västervik: Tillskott har kommit till medicinkliniken vilket gjort att det går att lägga 

mer tid på reumatologi. Dock fortfarande bara två reumatologer. Eventuellt två nya ST-

läkare på gång. Ok med frånvaron i personalgruppen. 

Kalmar: Fortfarande mycket hänsynstagande till Covid. En del frågor kring Rituximab-

behandling till patienter med pos. covid-test. 

Jönköping: Inte så mycket nytt sedan sist. Även här en del frågor kring Rituximab. Ok 

med frånvaron bland medarbetare. Har en ST-läkare som nu blivit specialist och en ST-

läkare som slutat. 

Linköping: Periodvis rätt hög frånvaro i medarbetargruppen men som tur är inte alla på 

en gång. Utskick av brev till patienter att de skulle höra av sig till mottagningen vid 

positivt covidtest. Fick besked om för tre veckor sedan att 50% av det nationella lagret 

av Rituximab redan var förbrukat.  Endast mycket dåliga patienter blir nu aktuella och 

det mesta går till patienter med hematologisk diagnos. PSVF RA startade 1/2. Lite 

rutiner att fila på trots förberedelser. Remissmallen fungerar inte som tänkt. Inga 

tvingande fält men det går att göra uppföljning på tid från remiss till besök. 

Läkarannons ute men inga sökande. I vår är en specialist föräldraledig och en är 

tjänstledig. 

 

4. SRQ 

Michael Ziegelasch är tjänstledig 1/3-31/8. Det finns i dagsläget ingen som kan ta 

uppdraget som SRQ-ansvarig i SÖSR under den perioden. Eva meddelar SRF samt 

efterhör om det bör vara en läkare eller om det går bra med person med annan 

profession. 
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5. Nytt från NPO  

Mycket tid går till vårdförlopp GCA. NAG och NPO hade möte v 4 och kom fram till 

att dokumenten inte var färdiga än för att skickas ut på remiss ännu. Kanske i April. 

Vissa punkter i dokumentet är kontroversiella och kan kommenteras i remissrundan. 

Arbete pågår med NKK (Nationell klinisk kunskapsstyrning). Primärvården håller i 

arbetet. Arbetsgrupp ska uppdatera och se över de dokument som finns. Denna grupp 

håller på att utses för reumatologi där allmänläkare samt reumatologer ska ingå.  

Arbete pågår med riktlinje/vårdprogram/Kunskapsstöd? för systemisk skleros. 

PSVF RA etablerad sammanställs nu efter allt som kommit in på remissutskick. NPO 

ska godkänna och skickar därefter till regionerna för implementering.  

GCA. Detta kan bli ett bra dokument med det behöver vändas och vridas på ett tag först. 

Diskussioner om bilddiagnostik, ultraljud och biopsi ska förespråkas. 

6. Årsrapport 2021  

Genomgång av årsrapporten som Eva skickat ut. Tillägg av implementering av PSVF 

RA inom resultatdelen. Patientmedverkan på alla sjukhus vid förberedelsearbete med 

implementering av PSVF RA. 

7. Handlingsplan 2022  

Genomgång av handlingsplanen. Kan samordning ske i SÖSR av arbetet med termer 

inför koppling till SRQ? Jönköping har kommit långt med förberedelser för detta. 

Elisabeth hör efter med ansvarig i Jönköping. 

ST-studierektorns uppgifter och ansvar. Finns att läsa på SRF:s hemsida. ST-

studierektor i Linköping, Danijel O`Rourke, kommer att bjudas in på möte längre fram 

för klargörande och för diskussion om framtida samarbete. 

Utvärdering av gruppens förväntningar samt arbete: Lagom stor grupp men där andra 

yrkeskompetenser och gäster kan bjudas in vid särskilda frågor.  

De deltagare från SÖSR som deltar i NAG patientundervisning kan bjudas in då de har 

material att presentera.  

Bjuda in rehab-representant för att få rapport från rehab-möte som hållits i SÖSR. 

8. Övriga frågor 

Eva tog upp att hon nu varit ordförande i gruppen i ett år. Om ytterligare ett år kommer 

den uppgiften ligga på någon annan i regionen. 
 

9. Kommande möte 

Möte i Västervik 220510 kl. 10-15 

 

Vid tangentbordet 

Karin Sjöstedt 

 

https://svenskreumatologi.se/

