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1. Läget på klinikerna 
Västervik: Färre tillgängliga vårdplatser. Det är svårt att behålla sjuksköterskor. 

Förstärkning med hyrsjuksköterskor. Bra bemanning på läkarsidan men även här har 

man viss förstärkning av hyrpersonal. 

 

Eksjö: Läkarbrist men förbättrad bemanning av sjuksköterskor. Ingen hyrpersonal. Svårt 

att bemanna helgpassen. 

 

Värnamo: Sjuksköterskebrist på medicinkliniken men det berör inte hjärtsjukvården. 

Många ST-läkare. Tillfällig undersköterskebrist som medför 5 stängda vårdplatser. 

 

Ryhov: Sjuksköterskebrist men inte på kardiologen utan mest på MAVA. Viss HIA-

kompetens saknas. Lite oklar läkarsituation under hösten/vintern. 2 nya ST-läkare. 

Införandet av ”Specialist on demand” har inneburit stort ökat antal telefonsamtal. Syftet 

är minskat antal remisser på sikt men nu i starten är det en ökad belastning för läkarna. 

 

US: Läkarbemanningen är bra och antalet ST-läkare stabilt. Sjuksköterskebrist på hela 

sjukhuset. Det är även brist på BMA och röntgensjuksköterskor. 

Både mottagning och lab påverkas. 

 

Vrinnevi: Läkarbemanningen är bra. Viss sjuksköterskebrist t.ex. PCI. Inga stängda vpl 

för hjärtsjukvården men totalt på sjukhuset saknas 35 vpl. 
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Diskussion om hur man kan göra ssk-tjänsterna mer attraktiva så att de väljer att stanna 

kvar på kliniken. 

 

2. Handlingsplan 2023 
Inför 2023 har en ny modell för kontinuerlig uppföljning av RPOs arbete tagits fram, 

där handlingsplanerna ska användas som levande dokument och som på sikt kommer 

ersätta årsrapporterna i fråga om uppföljning.  

Översikten ska beskriva RPOs prioriterade områden och aktiviteter utifrån nationella 

insatsområden, sjukvårdsregionens patientlöften och visionen för kunskapsstyrning 

samt uppföljning och status för aktiviteterna.   

Mer information gällande handlingsplanen finns på Sydöstra sjukvårdsregionens 

webbplats: https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-

och-mallar/handlingsplan/  
 

3. Aktuella remisser 
Fyra gånger per år får Sydöstra sjukvårdsregionen remisser som sjukvårdsregionen ska 

svara gemensamt på.  

 

Aktuella vårdförlopp är svårläkta sår, matallergi och obstruktiv sömnapné hos vuxna. 

Aktuellt vårdprogram är svårläkta sår. 

Sömnapné hos vuxna berör RPO hjärt- och kärlsjukdomar. 

Sofia lämnar förslag till yttrande. 

RAG kärlsjukdomar bör svara på vårdförlopp och vårdprogram svårläkta sår. 

RPO har inga synpunkter på vårdförlopp matallergi. 

 

4. Reflektion från utvecklingsdagen i Nässjö 
Sofia ersatte Jan-Erik på utvecklingsdagen i Nässjö. Det var positivt att träffa andra 

RPO och höra hur de jobbar. Det var också bra att få veta vilka RSG (Regionala 

samverkansgrupper) som finns och vilken hjälp man kan få. 

 

RSG läkemedel bjuds in till nästa RPO för att övergripande diskutera restnoterade 

läkemedel, gemensamma läkemedelsPM m m. 

 

Med anledning av nya lipidläkemedel bildas en grupp med repr. från resp. region för att 

diskutera gemensam strategi, Sofia är sammankallande. 

5. Forskning inom hjärtsjukvården i SÖSR 
Efter inventering av aktuell forskning inom hjärtsjukvården och redovisning i 

Kunskapsrådet konstateras att infrastrukturen behöver bli bättre och namn på 

kontaktpersoner måste spridas. 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/handlingsplan/
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6. Sjukvårdsregionala riktlinjer i framtiden? 
RPO har haft gemensamma vårdriktlinjer på en webbplats som kommer att stängas vid 

årsskiftet. RPO har tidigare kommit fram till att det finns behov av att ha kvar en del 

riktlinjer med praktiska riktlinjer främst på US men även riktlinjer för ovanliga 

diagnoser. 

 

US undersöker om deras riktlinjer kan göras offentliga så att övriga sedan kan länka till 

resp. riktlinje. 

Marie/Jan-Erik undersöker om RPOs websida kan utökas med en sida med länkar. 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte är ett digitalt möte den 8 december kl. 13-16. RSG läkemedel bjuds in. 

 
Vid anteckningarna 
 
Marie Gustavsson 
sekr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


