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Mötesanteckningar RPO infektion 

Datum 2022-09-13 

Plats Skype  

Närvarande Henning Ronold, Anita Hellberg, Anders Kjellgren, Maria Palmérus 

Inbjudna gäster med hepatitansvar: Kristina Cardell, Mats Haglund, Stefan Svensson, Paula Gyllemark, 

Elin Axell, Niklas Bengtsson, Hanna Ekberg 

 

 
1. Eliminering av hepatit C 
Kristina Cardell (Östergötland) som tillsammans med Therese Olsson (Jönköping) deltagit i nationell 

arbetsgrupp (NAG) hepatit för framtagande av en nationell elimineringsplan för hepatit C redogjorde för 

de viktigaste delarna i planen. Dokumentet är väl känt och uppfattas mycket gediget och välskrivet. 

Gruppen lyfter att man önskar ett förtydligande kring rapportering och uppföljning av indikatorer. Vem, 

hur och på vilken nivå görs uppföljningen - lokalt, regionalt, nationellt? Kristina tar med sig den frågan. 

Samordningsfunktionen poängteras i dokumentet, vilket inte lokalt är arrangerat någonstans ännu. Vi ser 

fördelar med att en sådan administrativ funktion ligger högre upp i organisationen, vilket Maria framför 

till Kunskapsrådet inom ramarna för punkt 3 nedan. Samtliga enheter är igång med insatser på olika sätt 

där förenklade arbetssätt lyfts liksom vikten av samarbete mellan involverade aktörer i samhället. 

Önskemål framkommer om fortsatt samarbete i sydöstra och vi bildar därför en regional arbetsgrupp 

(RAG) hepatit. Maillista skapas genom att kontaktuppgifter meddelas Maria för sammanställning. RAG 

hepatit kommer bjudas in till RPO vid ytterligare tillfälle framöver för att rapportera hur arbetet 

fortskrider och vilka resultat vi når. 

Därmed tackar vi inbjudna gäster som lämnar mötet. 

 

2 . Ny representant från Östergötland 

Vi hälsar Anders Kjellgren välkommen! Deltar i RPO infektion i egenskap av verksamhetschef Infektion 

Östergötland. 

3. Uppföljning av föregående protokoll samt vår Handlingsplan: 

- Antibiotikarådgivning: Återupptaget i Kalmar med 3 månaders rotationer mellan olika enheter, 

genomförs må, ons, fre. Genomfördes på medicinkliniken i Norrköping i våras, inget pågående i 

Linköping. Sedan mars, med uppehåll under sommaren, pågående i Jönköping på 

medicingeriatrikklinikerna på länets 3 sjukhus må-fre.  

- PSVF sepsis: Digitalt möte hölls innan sommaren med sepsisansvariga i sydöstra för att utbyta 

erfarenheter där mycket kom att handla om hur man rent praktiskt får till utdata samt dokumentation i 

cosmic kring in – och utgång i förloppet. Finns behov av kompetens och resurs för att samordna denna 

typ av frågor, vilket lyfts till Kunskapsrådet via Maria enligt punkt 3 nedan. Rapport på nästa möte kring 

hur långt vi kommit. 

- Handläggning av SAB: Östergötlands modell till strukturerad bedömning och handläggning av SAB har 

nu lokalt anpassats och införts i Kalmar inom ramarna för ett ST-arbete. Anita kommer föredra 

arbetssättet för läkargruppen i Jönköping 5 oktober. 

-  Resistensöversikten i BOS: rent tekniskt är Cambio Cosmic klar med resistensöversikten, vilken 

förevisats i Jönköping och mottagits mycket positivt. Dock saknas nu en koppling med lab, vilket 

fördröjer införandet. Maria efterhör preliminär införandeplan. 

4. Rapport från NPO: 

- Brådskande nominering från sydöstra till NAG kliniskt kunskapsstöd (NKK) Infektion där 

distriktsläkare eller infektionsläkare med intresse för primärvårdsinfektioner sökes. Vi inventerar på 

respektive ort och mailar förslag till Anita snarast. 
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- Anita lyfter också att ny ordförande för NPO infektion kommer behöva utses där Kristoffer Strålins 

förordnande sträcker sig till årsskiftet och inte får förlängas. Anita sitter kvar som representant från SÖR i 

NPO ytterligare ett år, men hösten 2023 behöver vi utse en ny representant. 

- Uppdragsbeskrivning för NAG tuberkulos inkl behov av kompetenser skall färdigställas och därefter 

påbörjas nominering. Vi uppmanas börja fundera över lämpliga kandidater. 

 

5. Inventering och sammanställning av gemensamma kompetensbehov inom RPO infektion. 

Frågan diskuteras och vi enas om att framföra 1. Samordningsfunktionen för eliminering av hepatit C 

samt 2. Resurs för att samordna och driva administrativa förutsättningar i Cosmic vilket är förutsättningar 

för PCVF sepsis införande. Maria sammanställer och rapporterar till Kunskapsrådet innan 14 september. 

V.g. se bilagor. 

 

6. Inga övriga frågor 

 

7. Nästa möte 22 nov kl 16-17 där Lillemor skickar ut kallelse samt skypelänk. 

 

 

 

Vid pennan 

Maria Palmérus 

 

 

 


