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 2022-09-02 

Mötesanteckningar RPO Mag-tarmsjukdomar 
 

 

Datum 2022-09-02, kl. 10.30-12.00 

Plats Zoom-möte 

  

Närvarande:  

Henrik  Hjortswang, Henrik Stjernman, Kalle Landerholm, Pär Myrelid,  Linda Andlöw 

Förhinder:     

Hjalmar Åselius, Anette Persson 

 

Mötets öppnande – välkomna 

Henrik hälsar välkomna. 

1. Dagordning 
Går igenom dagens agenda 
 

2. Sekreterare för dagens möte 
Linda skriver anteckningar 

 
3. Nuläge på våra kliniker/sjukhus? 

Jönköping: Sommaren har varit tuff då det saknas vårdplatser på en ny nivå och det är mindre och 
mindre marginaler för att klara platsbehovet. Tillgängligheten på operation upplevs som god men 
bristen på vårdplatser styr hur mycket man kan operera. 
Linköping: Varit en besvärlig situation i sommar framförallt personalmässigt då det är stor brist ffa 
på sjuksköterskor, det känns oroande inför framtiden .Begränsad möjlighet till operation då 
akutoperationer samt cancer operationer prioriteras och skapar undanträngningseffekt på andra 
operationer ex. IBD. 
 

4. Nytt från NPO mag- och tarmsjukdomar – Henrik Stjernman 
Henrik Stjernman är ny ledamot i NPO Mag- och tarm sjukdomar. 

IBD-vårdförlopp är nu helt klart och beslutat och finns tillgängligt på SKR- hemsida för 
kunskapsstyrning. IBD- vårdprogram är inte helt färdigt men förväntas bli klart under hösten. 

NAG Levercirros kommer presentera sitt arbete på webbinarium 28 Nov. 
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NAG Gallstenssjukdom, plan att vara klart och gå på remiss 15 Februari 2023 

NAG Appendicit, plan att vara klart och gå på remiss15 Februari 2023 

NAG Tarmsvikt. Socialstyrelsen utreder om det ska ingå i högspecialiserad vård och vem som ska 
ansvara för det området. Då det är ojämlikvård i landet kommer det att göras en GAP-analys. 

Beslut i SKR verksamhetsplan att satsa mer på implementering på lokal nivå. Att påbörja 
implementeringsarbetet med de vårdförlopp och vårdprogram som hittills gjorts i 
kunskapsstyrningen. Viktigt att förändringarna görs på regional och lokal nivå och att börja mäta 
och följa upp för att se vilka resultat som de nya kunskapsstöden ger. 

 

5. Halvårsrapport Swibreg juni 2022  
V.g se bifogad bilaga 

6. Regionala arbetsgrupper för IBD respektive levercirros 

Respektive grupp är nu i princip komplett. V.g se bifogad bilaga 

7. Planering för möten för uppstart av RAG hösten 2022 
RAG levercirros, ordförande Henrik Stjernman,  planerar för uppstartsmöte 25 Nov på 
hotell Högland, Nässjö. RAG IBD, ordförande Henrik Hjortswang tillsammans med Pär 
Myrelid planerar för uppstartsmöte senare i höst. Uppstartsmöte med fokus på att gå 
igenom det nya vårdprogrammet och hur det påverkar sättet vi arbetar på idag, vilka 
förändringar vi kan behöva göra. Hur vill vi arbeta i framtiden utifrån det nya 
vårdprogrammet. 

 
8. Nästa möte  
Möten hösten 2022 
221202 Digitalt kl.10.30-12.00 
 
Våren 2023 
230310 Digitalt kl.13.00-14.30 
230526 Digitalt kl.13.00-14.30 
 
9. Övriga frågor 
10. Mötets avslutande 
 

Vid anteckningarna 

Linda Andlöw 

Processtöd RPO Mag-tarmsjukdomar 
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