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Mötesanteckningar RPO Hjärt- och kärlsjukdomar 

 

Datum 2022-12-08 kl. 13.00 - 14.45  

 

Plats Digitalt möte 

  

Närvarande Jan-Erik Karlsson, ordf., Jönköping 

 Magnus Cernerud, Värnamo 

 Annelie Svensson Linköping  

Marie Gustavsson, sekr., Jönköping 

 

Inbjudna Anna Centerhed, RSG läkemedel, punkt 4 

 Christina Fischer, RSG läkemedel, punkt 4 

 

1. Anteckningarna från föregående möte 
Anteckningarna från mötet i Västervik gås igenom och läggs till handlingarna. 

2. Handlingsplan 2023 
Jan-Erik går igenom förslag till handlingsplan 2023 enl. de nya direktiven. 

 

Förslaget mailas ut till gruppen så att även alla som inte deltar vid dagens möte kan 

lämna synpunkter. 

 

3. Sjukvårdsregionala riktlinjer i framtiden, lägesrapport 
RPO har haft gemensamma vårdriktlinjer på en webbplats som kommer att stängas vid 

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

med praktisk information främst på US men även riktlinjer för ovanliga diagnoser. 

Vid förra mötet bestämdes att US undersöker om deras riktlinjer kan göras offentliga så 

att övriga sedan kan länka till resp. riktlinje. 

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

 

På Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats finns nu en ny sida där gemensamma 

riktlinjer kan publiceras. 

 

Annelie undersöker om deras riktlinjer kan göras offentliga så att övriga sedan kan 

länka till resp. riktlinje. 

 

Marie/Jan-Erik tar reda på detaljer om den nya webbsidan för gemensamma 

vårdriktlinjer. 
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4. Läkemedel 
Vid förra mötet beslutades att RSG läkemedel skulle bjuds in till dagens möte  för att 

övergripande diskutera restnoterade läkemedel, gemensamma läkemedelsPM m m. Med 

anledning av nya lipidläkemedel bildades också en grupp med representanter från resp. 

region för att diskutera gemensam strategi. Sofia är sammankallande. 

Gruppen under ledning av Sofia har även fått ett uppdrag gällande Vazkepa som skulle 

redovisas vid dagens möte. 

 

Gruppen som jobbar med Vazkepa har inte lämnat något underlag och ingen i gruppen 

är heller närvarande vid dagens möte. 

 

Efter diskussion med RSG konstateras av ett samarbete är önskvärt. När det gäller t ex 

restnoterade läkemedel är RPO gärna bollplank för att diskutera lämpliga prioriteringar. 

RSG deltar gärna på RPO-möten där läkemedel diskuteras. 

 

5. Rapport från RSL 
Jan-Erik informerar från senaste mötet i RSL där man bl.a. diskuterade nära vård, 

gemensam data, kompetensförsörjning samt långsiktig och hållbar arbetsfördelning. 

RSLs mötesanteckningar finns publicerade på RSLs webbsida 

Regionsjukvårdsledningen - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

 

6. Remiss vårdförlopp, KOL, Traumatisk hjärnskada och Ländryggsbesvär 
Fyra gånger per år får Sydöstra sjukvårdsregionen remisser som sjukvårdsregionen ska 

svara gemensamt på. Det är totalt 13 remisser som är aktuella nu, varav tre avser 

vårdförlopp (traumatisk hjärnskada, KOL och ländryggsbesvär - utredning och 

behandling). 

 

Anneli har läst och bedömt att traumatisk hjärnskada och ländryggsbesvär inte berör 

RPO hjärt- och kärlsjukdomar och att det inte finns något att tillägga när det gäller 

riktlinjerna för KOL. 

 

RPO väntar med remissvar ett tag till så att de som inte är närvarande vid dagens möte 

hinner lämna synpunkter.  

 

7. Rapport från NPO 
Jan-Erik informerar om arbetet i RPO. Socialstyrelsen har meddelat att de inte kommer 

att ta fram några nya hjärtriktlinjer de närmaste åren. De har lagt över det jobbet till 

NPO men kan hjälpa till med t.ex. hälsoekonomi och andra delar som NPO inte kan 

hantera. 

 

8. Regionmötet 2023/2024 
Nästa Regionmöte blir torsdagen den 21 mars 2024 och det administrativa mötet den 20 

mars samt RPO-möte den 19 mars. 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/
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9. Mötestider 2023 
Mötestider 2023: 

7 februari kl. 13-16, digitalt 

4 april kl. 13-16 

6 september, heldag, fysiskt möte 

9 november kl. 13-16, digitalt 

 

Vid anteckningarna 

 

Marie Gustavsson 

sekr. 


