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 2022-01-03 

Minnesanteckningar till möte 
RPO Kvinnosjukvård och förlossning 

Datum 2022-02-01 

Tid 15:00-16:30 

Plats Skype enligt Outlook-kallelse 

Närvarande Lena Arvidsson  KK Västervik  

 Johan Skoglund  KK Jönköping 

 Elizabeth Nedstrand KK Linköping  

 Katri Nieminen  KK Norrköping 

 Anna Hallberg  KK Värnamo 

 Sara Axbom, processtöd BKC Region Östergötland 

 Ann-Marie Berglund  KK Kalmar 

 Katarina Notelid Claus KK Eksjö 

Dagordning 

1. Laget runt: Avstämning läget på klinikerna 

V-vik: Hög frånvaro, friska hushållskontakter utan symtom arbetar med 

antigentester. Nya neo-avdelningen byggs och påverkar Kvinnokliniken. Vissa 

lokaler har stängts pga sporer i väggarna. 

Ny sjukhuschef i april, just nu en tf.  

Planering för sommaren startar och det ser besvärligt ut inför sommaren med tanke 

på ombyggnationen. 

Uppdragsutbildning för Barnmorskor på gång för att kunna erbjuda fler platser. 

Kalmar: Mycket frånvaro pga Covid. Startat OB-mottagning i ombyggda lokaler. 

Får utrymme att operera på extern klinik, Östersjökliniken, främst TVT. 

Jönköping: Mycket omplanering med jourer pga frånvaro. V.10 startar nya 

rutinerna med induktioner v.41. Har inte fått extra resurser för det så det hanteras 

inom befintliga resurser. 

Arbetar med att få till mer op-kapacitet. Tillåter Covid-positiv partner utan symtom 

närvara vid aktivt förlossningsskede, ej vid snitt, induktioner eller på BB. 

Eksjö: Startar liten op-enhet på mottagningen v.12-13. Inte mycket kö på op och 

erbjuder op från Jönköping och Värnamo. Kan ta emot lite mer från Linköping, upp 

till 20 st är godkänt. 

Startar processer för att få igång förbättringsarbete.  

Oro inför sommaren då flera barnmorskor har slutat eller är föräldralediga. 

Värnamo: Mycket Covid-frånvaro. Ont om barnmorskor, läkare, 

vårdadministratörer. Brist på op-tid. En del operationer görs på mottagning med 

eller utan sedering, 1 dag varannnan vecka.  

Linköping: Arbetar med att säkerställa lokaler för att hantera NHV uppdraget 

rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi. Monark-lokalerna ej godkända.  

Norrköping: Också mycket frånvaro pga Covid. Brist på vårdplatser inför 
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sommaren pga bemanningsbrist på hela sjukhuset. Besked om sommarersättningar 

ska komma inom kort. 

 

2. Rapport från NPO 

Socialstyrelsen vill ha nomineringar till sakkunniggruppen för NHV ”Disorders of 

Sex orders”, har vi någon som kan vara lämplig för detta? Mailas till Johan innan 

den 14/2.  

I verksamhetsplan 2022 att starta NAG Mödrahälsovård, genomläsning och 

kommentarer innan fredag. Det ska bli en fast arbetsgrupp med officiell spelplan för 

MÖL/SAMBA. Se bilaga till anteckningarna. 

Blödningsrubbningar och Fosterdiagnostik börjar bli klart för sammanställning. 

 

3. Rapport från Kunskapsrådet 

Inget nytt att rapportera.  

 

4. Fråga från Charlotte Engvall, Uppföljningsenheten vuxna efter barncancer, 

Linköping, om remittering till RMC i Linköping för konsultation och 

ställningstagande till monitorering av tidig menopaus för flickor som fått 

gonadotoxisk behandling bör vid överföring till vuxenvården. 

Se bilaga 

 

Beslut: Vi stödjer detta men det behöver tydliggöras vad som ska ingå i 

remitteringsunderlaget. Vi skriver ett svar kring det. 

 

5. Remissvar inför beslut om Nationell högspecialiserad vård. Svar senast 3 mars 2022 

Avancerad bäckenkirurgi 

Elizabeth har diskuterat med en rådgivare i regionen  

Se bilagor 

 

Beslut:  

 Tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter): Ok 

 Tillstyrker antal enheter: ställer oss bakom antal enheter. 

 Förslag till särskilda villkor: Ok 

 Konsekvensanalysen: Ok 

 

6. NEO transport organisation inom Sydöstra- stöd för barnklinikerna. 

Bakgrund: Resursfördelningskonferens inom RÖ, där kommer BKC lyfta denna 

som viktigaste punkt att få till en transportorganisation som fungerar på ett 

patientsäkert och arbetsmiljömässigt sätt. 

Se bilaga 

 

Beslut: Verksamhetscheferna i SÖSR stödjer Barn US strävan att utveckla en säker 

transportorganisation. 
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7. RAG Gynonkologi 

RAG Gynonk önskar en verksamhetschefsrepresentant i gruppen. Planen är till 

hösten att göra genomgång av vilka mått som bör prioriteras och följas i gruppen. 

Det finns inget underlag klart till årsrapport 2021. Förslag är att Katarina går med 

som verksamhetsverksamhetsrepresentant.  

 

Beslut: Katarina funderar på en lösning för att kunna ta sig an detta uppdrag. 

 

8. Förlossningsjournal och ultraljudsmodul, status 

Katri har fått svar från Cosmic förvaltning att Cambio inte har avtal eller uppdrag 

att utveckla en ultraljudsmodul. Meg tar upp frågan på nationellt förvaltningsmöte 

med alla Obstetrix-kunder och kollar med Sussa-gruppen hur de tänker. Förslag från 

Katri är att titta på befintliga ultraljudsmoduler som skulle gå att integrera i Birth. 

Tre olika system skulle kunna vara intressanta.  

 

9. Beslut: Kristina Kernell får brevet för att informera på mötet med Ultraljuds-ARG 

nästa vecka.  

 

10. Handlingsplan 2021 – Patientsäkerhetskulturmätning 

a. Presentation av plan på respektive klinik 

 

Beslut: Vi tar upp detta på mötet i mars då alla inte hunnit med att förbereda denna 

punkt. 

 

11. PM för godkännande 

a. Rutiner för att skicka foster och barn för obduktion från extern klinik till 

patologen i Linköping – Är endast uppdaterat med kontaktpersoner och 

telefonnummer.  

Beslut: OK 

b. Föreslår ändringar/tillägg i PM ”infertilitetsutredning vid BMI 30- 35” 

Linköpings rutiner: Start av utredning BMI>30 men erbjuder ej behandling. 

I Jönköping ska man ha BMI under 30 för att starta utredning. 

Västervik utreder mer än 30. Nytt PM är under bearbetning och där är 

förslag att starta utredning även vid BMI över 30. Gräns för behandling kan 

vara kvar vid 30.  

Beslut: Bra att det är lika och att vara generösare med utredning upp till 

BMI 35 men gränsen för behandling är BMI <=30. Elizabeth informerar 

RMC om ok till föreslagen förändring i PM. 

 

12. Övriga frågor 

 

13. Aktivitetslistan 

Hanns ej med utöver ovanstående punkter, 

 

14. Nästa möte 

3/3 kl 9-16 Sky Hotel 

 


