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 Ärende och beslut 
Punkt 1 Mötet öppnas 

Punkt 2 Magnus väljs som ordföranden och Linda till sekreterare 

Punkt 3 Agendan godkändes  

Punkt 4 Genomgång av föregående mötesanteckningar  
Diskussion ang. uppdatering av Cosmic TM till TM2. Region Kalmar har tagit 
fram kravspec. och kommer att vara test pilot. IT avdelningarna i Regionerna 
måste samverka. Planeras för införande i Maj 2023 i region Kalmar.  
Det finns också intresse från SUSa gruppen för Cosmic TM som kan göra att det 
blir förseningar i införandet beroende på hur företaget Cambio väljer att 
prioritera. 
  

Punkt 5 ”Laget runt” – nuläge, verksamhet, bemanning, övrigt på kliniken. 
Västervik – haft en relativt OK sommar. Många transporter till andra sjukhus 
och behöver jobba på rutiner vid hämtning från andra län. 
Brist på alla typer av specialist ssk – ffa operation- vilket påverkar operation. 
Även stora brister på vårdavdelningarna och även detta påverkar 
Oskarshamn- haft öppet som planerat under sommaren. MIMA ska nu drivas av 
medicinsidan, med narkosen som konsulter. Har intresserade för VUB IVA – 
vilket skulle stärka bemanningen. Har brist inne på operation och behöver 
hyrpersonal. 
Kalmar – haft en OK sommar trots semesterstad. Låg Covid belastning. Brist på 
IVA ssk vilket gjorde sommarschemat problematiskt 
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Brist även på narkos ssk och går på 80% på operation – planerat gå upp till 100% 
från v 41. 
Norrköping- haft en bättre sommar än befarat – svårt vårdplatsläge på sjukhuset 
totalt sett. Upplever en stor etisk stress bland läkarna pga hotande 
patientsäkerhet, Fn 1 IVA mindre, och 2,5 opsal mindre pga personalbrist. Tar ej 
in hyr  pga vårdplatsläget än sämre, så det skulle inte förbättra. Positivt att man 
börjat med utbildningar och operations ombyggnad på G 
Linköping – hög beläggning under sommaren och relativt stor andel med Covid, 
färre utflyttade till andra IVA, och gott samarbete på sjukhuset mellan IVA 
avdelningarna. Op- kapacitet på 75% pga bemanningsproblem ffa operations ssk. 
Bra bemannat på läkarsidan. Intensivvårds ledd IMA –under uppbyggnad 
Thoraxanestesi Linköping– brist på narkosläkare och op/anestesi ssk, problem 
att man ej får upp patienterna till avdelningarna pga platsbrist. 
Ryhov- Jönköping- haft en generellt bra sommar. Låg Covidbeläggning. Problem 
med kapacitetsbrist på IVA och flyttat ut patienter både inom och utom regionen. 
Alla IVA platser öppna och går fullt på operation. Generellt gott bemannat och 
fasar ut hyr på IVA till årsskiftet. Sökande till alla specialist ssk op/IVA/ane. God 
läkarbemanning. Testar nytt jourlinje system. 
Eksjö- haft en bra sommar. Alla IVA platser och op salar öppna. Hamnat i 
bristläge på operations ssk sidan som kan påverka antal salar. Stora bekymmer 
med bemanning generellt på sjukhuset. Fortsatt narkosläkarbrist och hyrbehov. 
Värnamo- generellt bra sommar. Alla IVA platser och operationssalar öppna. 
Planerar extrasalar – med delvis extern personal under hösten. Skulle behöva 
tillskott på alla specialist ssk. God läkarbemanning. 
Universitet ( Michelle Chew) – lyckad decentralisering av läkarutbildningen- 
resulatet visar en jämlik utbildning  och jämna tentamensresultat. God 
forskningsproduktion ffa Linköping och Jönköping – två nya lektorat i Jönköping 
under året och ett i Linköping. 
RDAL ( Eva Ahlgren-A) – breddinförande av DCD under hösten i Jönköping v 
40, Kalmar senare. Redan infört i RÖ och genomfört ett antal DCD. 
 
På gång: 
I region Jönköping pågår en utredning kring antalet IVA platser. Politiskt 
uppdrag och svar inlämnat, även frågor kring ev IMA avdelningar på sjukhusen. 
Intensivvårds ledd IMA i Linköping 
 
 

Punkt 6 Rapport från universitetet 

Möte med alla VFU ansvariga. Studenterna upplever att de får göra olika saker 
och får olika utbildning. Viktigt att verksamhetschefer ger enhetlig bild. 
Hur många VUB-platser har varje Op/IVA kapacitet för, det är nu motstridiga 
uppgifter vad klinikerna meddelar och den informationen som universitetet har. 
Michelle önskar skriftlig uppdatering om aktuella siffror från varje op/IVA klinik 
och kommer skicka ut ett mail inom kort. 
Diskussioner om hur man ska fortsätta driva frågan om att få utbildningsplatser 
för operationssjuksköterska i vår Region, SÖSR. Det råder stor brist på alla 
operationsavdelningar och är akut behov av möjlighet till utbildning. 
Regiondirektörer i Jönköping samt Kalmar är informerade men oklart hur frågan 
tas vidare. 
 

Punkt 7 Rapport från Ordföranden NPO PIVoT  
Uppdatering angående de NAG:ar som är igång och under uppstart. 
NAG Intermediärvård är i slutfas och planeras gå på öppen remiss 230215 
NAG Sekundära transporter av svårt sjuk patient. Gruppen är komplett och Hans 
Blomberg är ordförande, uppstartsmöte 221025. 
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NAG Donation. Gruppen är komplett och Pia Löwhagen är ordförande. Planeras 
för uppstart i Nov/Dec. 
NPO Kirurgi och plastikkirurgi startar upp kontinuerlig NAG Trauma, andra 
NPO:er som också är delaktiga är NPO PIVoT, NPO Akutsjukvård, NPO 
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Nomineringar för att delta i 
NAG:en ska göras under hösten. 
Enligt beslut i kunskapsstyrningsorganisationen är det nu fokus på 
implementering och införande på lokal nivå av alla de vårdförlopp och 
vårdprogram som gjorts så här långt. Viktigt att vi i RPO läser de vårdförlopp 
som kommer ut på remiss eller är beslutade då det kan finnas delar i dem som 
påverkar våra arbetssätt och som vi kanske behöver ha en gemensam diskussion 
om och hur vi implementerar förändringen i vår verksamhet. 
 

Punkt 8 Rapport RDAL 
DCD- införandet har kommit igång på ett bra sätt, breddinförande i hela landet. 
I Region Östergötland är det igång och man har gjort ett antal. 
Nu är implementering planerad för Region Jönköping. Först får alla en 
introduktions föreläsning efter det är det simulering på alla tre sjukhusen Ryhov, 
Värnamo och Eksjö. Där ska man se hur de checklistor man arbetat fram fungerar 
i praktiken och ev. justera dem vid behov. Varje sjukhus har DCD-team och alla 
är väldigt engagerade och det har lyft hela donationsfrågan på klinikerna på ett 
bra sätt. 
Den regionala utbildningsgruppen erbjuder utbildning 2 ggr/år i grundläggande 
donationskunskap för ssk, usk och läkare på Op/IVA samt angränsande 
verksamheter. Nästa tillfälle är 10 Nov 2022 i Linköping. 
Arbetsgruppen RAG Donation har möte 2 ggr/termin då alla DAL och DAS samt 
RDAL och RDAS träffas och nästa tillfälle är i Norrköping 27 Okt 2022. 
Kartläggning av vilka verksamheter/Regioner som har gammakamera och vilka 
tider på dygnet den finns tillgänglig. Information att beakta angående 
arbetsmiljörisker vid arbete med gammakamera för medarbetare som är gravida. 
I Östergötland har man börjat ta fram en ny journalmall som underlättar 
dokumentationen efter den nya lagen för donation. Ex. brytpunktssamtal m.m  
 

Punkt 9 Övriga frågor 
• Ny mandatperiod i NPO 

Martin Holmer slutar som ordförande i NPO PIVoT efter tre år. Men har 
förtroende från RPO PIVoT och kommer sitta som ledamot i NPO i 3 år till. 
 

• Nominering till SPOR-styrelse 

Nya SPOR representanter sökes, fundera om ni vet någon lämplig person att 
nominera till SPOR-styrelsen. Det perioperativa registret är liksom SIR en 
hörnsten i vårt nationella arbete med kvalitet och underlag för FoUU. 
Arbetet i våra kvalitetsregister är brett. Det handlar om kommunikation, 
utdatarapporter, ekonomi, parametrar, forskningsuttag, kvalitetskontroll, hemsida 
och mycket annat. Detta, precis som arbetet i våra professionsföreningar är en 
möjlighet att engagera sig nationellt. Om Ni har lämpliga kandidater till, i detta 
läge, SPOR-styrelsen. Så kan dessa namn kan med fördel skickas till 
valberedningens ordförande, Magnus Iversen: magnus.h.iversen@icloud.com  
 

Punkt 10 Kommande möten 
Kommande möten: 
måndag 21/11 kl. 09.00-11.30 Digitalt.  
Planering för våren 2023, Magnus tittar på datum och vi planerar för ett fysiskt 
möte i vår. 
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Anteckningar: Linda Andlöw, processledare. 
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