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Mötesanteckningar RPO Reumatologi 

Datum 2022-05-10 

Tid 10.00-15.00 

Plats Västervik  

Närvarande Elisabeth Nilwert-Heed, Anna-Kajsa Sjöberg, Iulia Satulu, Eva 

Winqvist, Jan Cedergren, Karin Sjöstedt 

Förhinder:  Ahmed Mohammed 

Adjungerad punkt 4 och 5: Danijel O`Rourke  

 

1. Välkomna 

Eva hälsar välkommen till mötet.  

2. Föregående minnesanteckningar 

Genomgång av minnesanteckningar från mötet 210208. Inga justeringar. 

3. Laget runt 

Västervik: Fortfarande bara två reumatologer. Oklart om de två tilltänkta ST-läkarna 

kommer att välja reumatologi. Förstärkning av en till sjuksköterska behövs. 

Kalmar: Fungerar bra. Iulia ser fram emot att vara tillbaka inom reumatologin i slutet 

av året.  

Jönköping: Två ST-läkare är nu specialister. Per slutar i sommar. Kliniken arbetar med 

kapacitets- och produktionsstyrning. Väntetider för nybesök klarar de men inte inom 

återbesök. 

Linköping: Hög frånvaro i sjuksköterskegruppen. Kliniken har haft hyrläkare inne även 

under våren. I vår är en specialist föräldraledig och en är tjänstledig. 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 

 

4. ST-studierektorns ansvar i SÖSR SRQ 

Regional ST-studierektor ersätter inte lokal studierektor utan även lokal studierektor bör 

finnas. Enligt SRF bör lokal studierektor vara reumatolog. Av praktiska skäl är det bra 

att samarbeta med ST-studierektor på mindre klinik eller med mindre resurser. 

Västervik handleder och utbildar på plats men behöver ha hjälp med reumautbildning. 

Danijel berättar att det ordnats Zoom-möten för alla ST-läkare i SÖSR. På grund av 

pandemin har det varit svårare att få det att fungera med föreläsare samt att komma 

ifrån. Jönköping brukar försöka delta. Danijel vill att ST-läkarna mailer honom så de får 

länk till föreläsningarna då det inte nått ut till alla. 
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Olika förslag på hur utbildning ska läggas upp framöver: som tidigare, en timma var 

annan vecka eller lunch till lunch-möte en gång/termin. Kanske att en mix behövs. 

Danijel tar gärna emot önskemål på ämnen att ta upp. Ett förslag var att ha om GCA i 

november.  

 

5. Genomgång av Riktlinje för systemisk skleros  

Riktlinjen är även skickad till RPO hud-, hjärt- och kärl-, mag- och tarm-, lung-, 

njursjukdomar samt till rehabenheten och systemiskskleros-teamet i Linköping för att vi 

ska lämna ett samordnat svar. Genomgång av riktlinjen. Synpunkter skrivna i 

”stöddokument insamlade synpunkter systemisk skleros”, se bilaga 1. 

 

6. Genomgång av vårdförlopp Kronisk smärta  

Ej något att tillägga eller som vi har synpunkter på.  

 

7. Genomgång av vårdförlopp GCA 

Genomgång av riktlinjen. Synpunkter skrivna i ” Stöd för insamlande av synpunkter för 

personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Jättecellsarterit (GCA)” 

Se bilaga 2.  

 

8. Nytt från NPO  

Mycket tid har lagts ner på arbetet med Vårdförlopp GCA och Riktlinje Systemisk 

skleros. Janne tar med vårt önskemål om nationell patientutbildning inom Systemisk 

skleros till NAG som nu arbetar med patientutbildning RA. 

9. Handlingsplan 2022 

Genomgång av handlingsplanen.  

Diskussion om vårt RPO bör ha med fysio- och/eller arbetsterapeut i gruppen som 

adjungerad för vissa tillfällen och frågor eller som fast deltagare. Karin har undersökt 

nomineringsförfarandet. Det finns inga skrivna regler för detta men en 

uppdragsbeskrivning bör skrivas och skickas ut för att få förslag på personer från SÖSR 

som vi sedan i gruppen kan besluta om.  
 

10. Rapport från RPO-dag SÖSR 220503 och kompetensråd 
220505 

Eva rapporterade från RPO-dagen där alla samverkansgrupper i SÖSR presenterades 

och många av dem hade också representant med.  

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/
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Strukturerad vårdinformation. Fråga diskuterades om det går att ha gemensamt 

samtalsstöd vid telefonrådgivning och vad som finns i dag. 

Diskussion också om kompetensförsörjning och hur sjuksköterskemottagning används. I 

Kalmar träffar sjuksköterska de patienter som är i remmission, de som ingår i 

vårdförlopp och de med nyinsatta läkemedel. I Västervik ger sjuksköterskan 

ledinjektioner bland mycket annat. I Linköping har sjuksköterskan egen mottagning 

med genomgång av ledstatus mm. Gruppen önskar få ta del av Linköpings dokument 

för sjuksköterskemottagning. Janne åtar sig att göra det. 

Diskussion om digital samverkan när någon har utbildning för medarbetare. Bra om 

inbjudan och erbjudande skickas ut. 

Medicinsk teknik och upphandling. Linköping kommer att köpa in ny ultraljudsapparat. 

Bra för alla att veta att upphandling är på gång. 

 

Återrapport från kompetenrådets möte. Alla ingående klinikers årsrapporter visades och 

diskuterades. Återkoppling till vår årsrapport var att de gärna vill ha med 

kvalitetsindikatorer. Eva föreslår några till nästa möte. 

På mötet hade forskning ett särskilt fokus. Eva kommer att visa bild på pågående 

forskning nästa möte. 
 

 

11. Övriga frågor 

Eva tog upp att hon nu varit ordförande i gruppen i ett och ett halvt år. Till årsskiftet bör 

ny ordförande ta vid. Evas förslag är att det roterar mellan Linköping, Jönköping och 

Kalmar med två års mellanrum. Uppföljning nästa möte. 
 

12. Kommande möte 

Digitalt möte 220922 kl. 14,30-16 

 

 

Vid tangentbordet 

Karin Sjöstedt 

 


