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Mötesanteckningar RPO Kvinnosjukvård och 

förlossning 

 

Datum 6-7/10 2022 

Plats Kosta Boda  

Närvarande Ann-Marie Berglund KK Kalmar  

 Lena Arvidsson  KK Västervik  

 Johan Skoglund  KK Jönköping 

 Elizabeth Nedstrand KK Linköping 

 Katri Nieminen  KK Norrköping 

 Katarina Notelid Claus KK Eksjö  

(Del av mötet via Skype) 

 Anna Hallberg  KK Värnamo 

 Sara Axbom, processtöd Region Östergötland 

 

 Inbjudna: SÖSR Avtalsgrupp (punkt 10, digitalt) 

 

 

 

1. Välkomna 

Lena hälsar välkomna, öppnar mötet och går igenom agendan. Tyvärr är Katarina sjuk 

men ansluter digitalt delar av dagarna. 

2. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

Beslut: Anteckningarna godkänns. 

3. Anmälan av övriga frågor till dagordningen 

Dessa frågor läggs till redan föranmälda övriga frågor: 

 

Vem fyller i INCA-registret? 

Fördelning av RAG-grupper 

Förberedelser för att gå in i BJ-rollen. Hur gör respektive klinik? 

4. Information från klinikerna, vad fungerar bra?  

Jönköping: Några barnmorskor har slutat, utbildningstjänster på väg in. 

Patientsäkerhetsarbetet har styrts upp – patientsäkerhetsbrev som ska komma ut 1 gång 

per termin. Ledningsgrupp som fungerar mycket bra. 
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Kalmar: Ny ekonom som är ett bra stöd, HR ny som också är bra. Avd-chefer fungerar 

bra. Pensionerad uroterapeut kommer att lära upp en barnmorska som kan arbeta med 

uroterapi. Fått igång, omvänt ärendeflöde i 1177 vilket fungerar bra för att 

kommunicera med patienter, läkare dikterar brev som vårdadministratörerna skickar till 

patienterna i detta flöde.  

Obstetrisk mottagning infört. Äntligen verksamhet med flexibla cystoskop och 

officehysteroskopi. 

Linköping: NHV-uppdraget rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi är uppstartat, 

samordnare som stöttar i allt som ska koordineras. En operationssal med egen personal 

och resurs från anop-iva som hjälper till med spinal. Tyvärr 6 salar borta för 

canceroperationer per vecka. Sökt om fortsatt NHV-uppdrag för Vulva-cancer. Risk att 

inte kunna behålla tumörkirurgerna. 

Beslut: Skicka en skrivelse till Regionstyrelse och hälso- och sjukvårdsdirektörerna om 

problemet med väntande till canceroperationer. 

Norrköping: Kompletterat med hyrpersonal för att kunna ge semestrar innan årskiftet 

till de som jobbade under sommaren. Rekryterar enhetschef till vårdadministrationen. 

Kommit framåt med processorientering och delprocessledare och team. Genomför 

klinikdagar under hösten för återhämtningspeng från regionledningen, de har varit 

uppskattade och värdefulla.  

HKS kallelsesystem kommer införas i Östergötland. Representanter från Cosmic birth 

kommer och går med i verksamheten under kommande vecka.  

Nöjda läkarkandidater. 

Deltagit i produktionsstyrningsprojekt som piloter. Veckovis uppföljning på väntande 

och längre sikt, dagligen tittar på köer för att styra och planera mottagningstider. 

Skrapningar i lokal anestesi utvecklas. Patientstyrd sedering för förlossningsbristningar 

kommer att startas upp i egen operationssal på förlossningen. 

Värnamo: Många föräldralediga medarbetare. Värnamo har 5 utbildningsanställningar 

som påbörjade barnmorskeutbildning i höst.Sommarenkät visar på bra samverkan och 

samarbete. Sug efter att arbeta med förbättringsarbeten. Fått lite mer operationstid. 

Mottagningsoperationer fungerar bra. 

Västervik: 5 st i utbildningstjänster till BM. Bra chefsgrupp som samarbetar bra. Mer 

rotation från gynmottagning och mödravård till förlossning.  

Blivit bättre på bristningar och ligger nu bland de bästa i riket. Lyckats få in 

fysioterapeuter utbildade inom Kvinnosjukvård. Hälsokoordinator på mödravården. 

 

5. Rapport från Kunskapsrådet (Lena) 

Struktur för handlingsplaner diskuteras.  
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Inventering av behov av gemensam kompetens inom SÖSR, vilka behov har 

Kvinnosjukvården? Förslag att lyfta till kunskapsrådet:  IT-kompetens som lyssnar på 

våra behov och kompetens inom schemamodeller, resurs för operationskoordinator. 

6. Rapport från NPO (Johan) 

Internat med NPO vecka 41. Ny medlem Gudlaug Sverrisdottir VC KK Uppsala. På 

agendan: 

 Riktlinje blödningsrubbningar varit på remiss, bantat ned på text. Ska tas beslut 

om publicering.  

 NAG MHV ska beslutas.  

 Fråga från SKR, taxor för privatpraktiserande 

 Verksamhetsplan för 2023- gapanalys ligger till grund för innehållet.  

 NKK finns för primärvård, ny version som ska kunna inkludera specialistvård 

kommer runt mars 2023. Riktlinje för Vulvodyni ska vara pilot för att få in andra 

kunskapsstöd i NKK. 

 Graviditetsregister Q-ivf och Gynop är på besök. 

 SFOG och Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet ska vara med på mötet,.  

 Induktion v.41+0. Hur ska nya kunskapsstöd följas upp utifrån implementering. 

Beslut: Lägga in uppföljning och implementering av kunskapsstöd i RPO 

handlingsplan. 

 

7. Rapport från NSG Metoder och kunskapsstöd (Sara) 

Ny mall och vägledning för konsekvensanalys att använda vid framtagning av nya 

kunskapsstöd är utarbetad och godkänd.  

Nytt uppdrag formuleras för en förstudie angående att ta in befintliga och nya 

kunskapsstöd från andra aktörer såsom tex professionsföreningar. Syftet är att ”fylla” 

NKK så att det är basen för gällande kunskapsstöd. 

Ny RAG inom SÖSR för NKK-frågor ska startas. 

Länk för info om NSG Metoder och kunskapsstöd 

 

8. Rapport från RAG 

a. Uppdragsbeskrivningar 

Prevention och Obstetrik saknas fortfarande. 

b. Hantering av kostnader för möten? 

Ett endagarsmöte och ett internat per år. Den region som har konferensanläggningen    

upphandlad, bokar mötet och klinikerna turas om att ta kostnader. 1 dagsmötet ska 

helst vara i egna lokaler. 

c. Deltagare på RAG-möten 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgrupper/nsgmetoderforkunskapsstod.56478.html
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Diskussion om hur deltagandet ska se ut på RAG-nöten.  

   Beslut: RAG Prevention. Internat: 1MÖL och 1BM/VEC, endagsmöte: MÖL 

RAG BB: endagsmöte: 1 BM (VEC eller vårdutvecklare/processledare) 

läkare+barnläkare, internat: läkare 

RAG Gynekologi: 1 Läkare 

RAG Förlossning: endagsmöte: 1 BM (VEC eller vårdutvecklare/processledare) 

läkare, internat: läkare 

Fokus är på kvalitetsuppföljning och utbyte, effektiva möten och mandat att ta hem och 

driva fortsatt arbete. Vid behov av gemensamma utbildningsträffar ges detta med fördel 

digitalt för att kunna bjuda in flera. 

c.  Processtöd RAG Preventiv Kvinnohälsa,  

Beslut: Anna Hallberg kollar med ny administratör om hon kan tänka sig att ta 

uppdraget. 

 

9. Remissvar 

a. Aktuella remisser 23/10 

i. Svårläkta sår (vårdförlopp och vårdprogram) 

ii. Matallergi (vårdförlopp) 

iii. Obstruktiv sömnapné hos vuxna (vårdförlopp)  

iv. Optikusneurit 

v. Infektiös keratit 

vi. Remiss efter synprövning vid fyraårsbesöket i barnhälsovården 

vii. Lebers hereditära optikusneuropati 

Beslut: Inga synpunkter. 

b. Remissrunda Cancer 9/11 

i. Fyra reviderade  vårdprogram; Binjuretumörer, Palliativ vård, 

Aggresiva B-cellslymfom, Kronisk myeloisk leukemi  

Beslut: Inga synpunkter 

ii. En ny bilaga -Trombos och blödning- tillhörande vårdprogrammet 

för Akut onkologi  

Beslut: Inga synpunkter. 
iii. Reviderat standardiserat vårdförlopp (SVF) för bukspottkörtelcancer 

Beslut: Inga synpunkter 

 
10. Presentation Hysterektomier  

 

Avtalsgruppen i SÖSR presenterar modell för uppföljning av hysterektomier. 

Frågeställningen är om denna modell kan vara ett stöd för utvecklingen av jämlik vård 

inom SÖSR.  

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Kunskapsstyrning+sep+2022
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kunskapsstod-pa-remiss/
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Det skulle kunna vara ett sätt för RAG Gynekologi att få det ekonomiska perspektivet 

på sitt utvecklingsarbete.  

Beslut: Elizabeth bjuder in Avtalsgruppen till SKVALP-möte den 17/11. 

11. Samordning operationer och väntelistor 
Jönköping har utrymme och möjlighet att operera mer benigna operationer.  

Beslut: Kalmar kan skicka steriliseringar. Rutin finns hos Eksjö.  

Jönköpings op-planerare håller ihop detta att ta fram rutiner, operationstyper och tar 

kontakt med respektive op-planerare på de andra klinikerna. Alla VC skickar 

kontaktuppgifter till lokala op-planerare. 

12. Nationella/regionala uppdrag och arbetsgrupper 

Inventering och diskussion om policy/process för nominering/tillsättning. En excelfil är 

framtagen för att ha en översikt över alla olika uppdrag. Bra att ha denna översikt vid 

beslut om nya nomineringar eller uppdrag 

Beslut: Sara skickar ut och alla fyller på listan för att ha överblick över pågående 

uppdrag. 

13. Fastställa årshjul 2023 
 

Förslag framtaget. 

Beslut:  

30 jan RPO-möte Skype 

22 mars Årsrapport RAG 2022 klar 

23 mars RPO-möte heldag 

11 april Årsrapport RPO 2022 klar 

24 april RPO-möte Skype 

22 maj RPO-möte Skype 

11 september RPO-möte Skype 

5-6 oktober RPO-möte 

10 november Handlingsplan 2024 klar 

 

14. Ordförande RPO – planering, överlämning och val av vice 
ordförande 
 

Katri tar över som ordförande vid årsskiftet.  

Beslut: Efter Katri är det Region Jönköpings tur , Anna och Katarina stämmer av om 

vem av dem som ska stå på tur att ta över efter Katri. 

15. Arbete med RPO Handlingsplan  
 

Uppföljning RPO Handlingsplan för 2022. Besluta om handlingsplan för 2023. 
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Bakjourskurs: 

Bakjourkurs framtagen och planerad i mars och annonserad och fullbokad. Carolin 

Lilliecreutz och Lollo Makdessi har huvudansvaret. Grön 27-29/3 

2023: Utvärdering av upplägget och planering för att köra några omgångar till. 

Arbeta med framskjuten vård: 

Aktivt arbete lokalt med väntelistor och vårdlotsar. I RPO har vi utökat samverkan 

gällande benign operationskapacitet mellan klinikerna. 

Gul. 

Ska vara kvar i 2023. 

Patientsäkerhetskulturmätningen: 

Genomförd och presenterat på klinikerna. Aktiviteter initierats per klinik utifrån 

resultatet. 

Berit Axelsson och kollega från Culturum Jönköping föreläst i Linköping och Eksjö. 

Planerat även i Värnamo. 

Tex. psykologisk trygghet är ett tema som man arbetat vidare med. 

Västervik: Presenterat i grupperna men inte genomfört konkreta aktiviteter. Strukturerad 

journalgranskning infört på förlossningen. 

Beslut: Alla skickar punkter till Sara för sammanställning per klinik. Genomföra vid 

samma tidpunkt under 2023. 

Kartlägga effekter och behov kopplat till den decentraliserade undervisningen för 

att främja forskning och motverka undanträngningseffekter. 

Byta formulering till bevaka…. 

Viktigt att räkna in den extra tiden som det tar för utbildning av studenter. 

Gul. 

Bildlagringsystem gynekologiskt ultraljud i Jönköping 

Plan att det ska vara klart till sommaren 

Bildlagringsystem kolposkopi ny punkt till HP 2023 

Jönköping län saknar övriga har 

Obstetriskt journalsystem 

End of life 2025 för Obstetrix.  

Visning av Comic birth har inte levt upp till behoven. Nu kommer systemutvecklarna ut 

till klinikerna för att lyssna in behoven. 

Stå kvar 2023 

Katri sprider mailadresser till ansvariga på Cosmic. 

Gemensamt kallelsesystem GCK 
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Östergötland startar förstudie för att gå in i HKS. Kontakter är etablerade med 

Jönköping och Kalmar med målbild att samordna systemet. 

Man tittar på att ha ett gemensamt kallelsekansli tillsammans med annan screening.  

Självtester har införts i Östergötland med nu god täckningsgrad. 

Beslut: Johan kollar upp mer information om detta. 

2023: Gemensamt system och kallelsekansli 

Medverka i projektet ”Utrota cervixcancer” 

Under implementering. 

Implementera verktyg för att öka patienters självbestämmande 

Blodsockermätare och blodtrycksmanschetter för gravida. 

Självtester HPV 

BB Hemma 

App Healthy Mom 

App Tät.nu 

Pågår: 2023  

Gul 

Efterfråga verksamhetsnära stödfunktioner för att utveckla användning av 

digitala verktyg 

Behov av samordning i SÖSR av IT-frågor och utsedd resurs som kontaktperson för 

Kvinnosjukvården.  

Lokalt på klinikerna bör utsedd ansvarig finnas för samordning av IT-frågor. 

 

Omvärldsbevaka  för lösningar för ökad delaktighet 

Exempelvis SKR´s arbete med överenskommelsen om Kvinnors hälsa. 

Användning av Levande bibliotek i RPO, eventuellt en representant med på del av 

RPO-möte för dialog. 

Gul, Pågår 

Kvar 2023 

Nya aktiviteter: 

Samordning av uppdatering och inköp av medicinteknisk utrustning 

Säkerställa operationsutrymme för canceroperationer inom SÖSR 

Minskat utrymme för operationer av cancer i Linköping. 

Implementering och uppföljning av nationella kunskapsstöd 

Fostermedicin 

Induktion v.41+0 
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Blödningsrubbningar 

Få igång RAG Gynonkologi 

16. Aktivitetslistan 
 

Genomgång av alla aktiviteter i listan om inte tagits upp i uppsatta punkter på agendan. 

Se uppdaterad aktivitetslista som bilaga. 

Beslut: Göra flikar i aktivitetslistan att för ”vilande aktiviteter” och ”aktiviteter för 

uppföljning” 

 

17. Övriga frågor 
 

a. VGR gemensam riktlinje för ansvarsfördelning primärvård-specialistvård inom 

våra ämnen. Något att planka? (Johan) 

Diskussion: Det vore bra att ha någon liknande gemensam riktlinje.  

Beslut: Johan tar kontakt med RPO Primärvård för att se om vi skulle kunna starta en 

dialog om detta. 

b. Skalpelektroder, status och handlingsplan (Johan) 

Diskussion om läget på klinikerna. 

c. Bildlagring kolposkopi. Har alla det? (Ann-Marie) 

Linköping har en och lagrar bilder i Cosmic, används mest i utbildningssyfte.  

Norrköping har en. Kalmar har tre stycken. 

Region Jönköping får eventuellt in det i Cosmic i samband med bildlagring av ultraljud 

till sommaren 2023. 

d. Vaccinering mot HPV-virus av de som gör excision av cervix. Hur ställer sig 

våra regioner? (Ann-Marie) 

Diskussion om hur vi kan utreda risken för smitta i samband med konisering. 

Lena tar frågan med Michael Algovik för att lyfta i SFOG. 

e.  PM Immunsupprimering i Linköping  

Kan det göras regiongemensamt? 

Beslut: Ok att göra regionsgemensamt. 

f. Vem fyller i INCA-registret? 

Beslut: Katarina lyfter frågan i RAG Gynonkologi. 

g. Fördelning av RAG-grupper. 

Beslut: Katri lämnar över RAG Fostermedicin till Anna Hallberg 

Michael Algovik tar över RAG Obstetrik. Byter vid årsskiftet. 

h. Förberedelser för att gå in i BJ-rollen. Hur gör respektive klinik? 
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Beslut: Lyfta på nästa möte 

 

18. Kommande möten 
 

28/11 Kl 15:00-16:30 Skype 

 

Vid anteckningarna 

Sara Axbom 


