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 220922 

Mötesanteckningar RPO Reumatologi 

Datum 2022-09-22 kl. 14,30-16 

Plats Zoom  

Närvarande Ahmed Mohammed, Iulia Satulu, Eva Winqvist, Jan Cedergren, 

Karin Sjöstedt 

Förhinder:  Elisabeth Nilwert-Heed, Anna-Kajsa Sjöberg, 

Adjungerade punkt 4: Carina Sjöman och Lena Henningsson  

Adjungerad punkt 5: Christopher Sjöwall 

 

1. Välkomna 

Eva hälsar välkommen till mötet.  

2. Föregående minnesanteckningar 

Genomgång av minnesanteckningar från mötet 220510. Inga justeringar men 

påminnelse om att ST-läkare i regionen kan skicka ett mail till Danijel O`Rourke så de 

kan får möjlighet att delta i digital ST-undervisning. 

3. Laget runt 

Kalmar: Klar specialist vid årsskiftet. Något längre väntetider nu och där diskussion 

finns om det är p.g.a att vårdförlopp RA implementerats. Oro finns inför införande av 

vårdförlopp RA 2 då de tror det kommer bli undanträngningseffekt om alla ska ha de 

återbesök som beskrivs. Bör istället göras individanpassat och det som gagnar 

patienterna bäst 

Linköping: Ta sedan en tid in hyrläkare. Kontakt tas med de patienter som väntat 

längst. Diskussion påbörjad om hur mycket avsteg från vårdförlopp RA 2 som kan 

göras. Vill inte göra ändringar som inte gagnar patienterna. 

Jönköping: Vårdförlopp RA har nu varit igång ett år. De klarar nybesöken inom 3 

veckor samt återbesök till teamet efter 3 månader. Tror att det kommer att går bra med 

införande av vårdförlopp RA 2. 

 

4. Rapport från NAG Patientstöd vid reumatiska sjukdomar 

Carina Sjöman fysioterapeut Norrköping och Lena Henningsson arbetsterapeut Kalmar  

redogjorde bakgrund för arbetsgruppen och det som arbetsgruppen hittills gjort. Se 

Bilaga PP-presentation. 

Alla mycket positiva till att det kommer bli nationellt utbildningsmaterial framtaget. 
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5. Läkarstudenter i SÖSR  

Christopher Sjöwall, ämnesansvarig, informerade om det nya Curriculum som håller på 

att utarbetas. Att det är ett nytt efter ganska kort tid är då läkarutbildningen är ändrad 

från 11 terminer till 12 och att studenterna då är legitimerade när de slutar. 

VFU för reumatologi har hittills aldrig varit obligatoriska på utbildningen i Linköping 

(enda utbildningssäte som inte haft det) men förslag finns att det kommer att vara det 

framöver. Studenterna kommer på VFU termin 10. 

Första gruppen som startat enligt detta nya curriculum går nu termin 4 så det dröjer 

ytterligare några år innan det blir aktuellt med förnyelse på reuma-klinikerna. Reuma 

sorterar under temagrupp tillsammans med infektion och dermatologi och det är 

temagruppens ansvar att få till VFU. 

Skillnaden när nu detta ska erbjudas alla studenter är att det blir flera studenter men 

endast 1-2 veckor (mot nuvarande 4 veckor) och de kommer inte heller som i dag göra 

något fördjupningsarbete.  

Förhoppningen är att både Kalmar, Jönköping och Linköping tar emot dessa studenter. 

Det kommer då studenter 16 veckor/termin men oklart om det blir 1 eller 2 

veckor/student.  

Kalmar ser positivt på att alla studenter ska erbjudas reuma-VFU (0m det blir så) och att 

det är sent i utbildningen. Kommer behöva tänka till om organisationen kring att det blir 

fler studenter men kort tid. 

Jönköping funderar på hur de ska klara handledarskapet. 

För- och nackdelar på det Christopher tagit upp kan mailas till Eva. 

 

6. Nytt från NPO  

Jan berättade att NPO hade höstens första möte 220921. De arbetade då med 

handlingsplan inför 2023 och bestämde att inte starta upp nya insatsområden utan 

istället förvalta och utvärdera PSVF RA1 och 2. Under tiden framöver ska också 

remissvar på Systemisk skleros och GCA hanteras. Fortsatt arbete i NAG Patientstöd 

vid reumatiska sjukdomar samt deltagande i NKK mot primärvården. 

 

7. Handlingsplan 2022 och inför 2023 

Denna punkt skjuts upp till nästa möte. 
 

8. Ordförandeskap 2023 

Innan nästa möte kontaktar Eva Elisabeth och Ahmed för möte angående byte av 

ordförande 2023. 
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9. Nästa möte 

  

221206 kl. 14,30-16,00 (ändrad till från 15-16,30) 
 

 

 

Vid tangentbordet 

Karin Sjöstedt 

 


