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1. Inledning 

Efter flera år av pandemi kan nu ett fysiskt möte genomföras. Tyvärr inträffade en 

trafikolycka så att de flesta deltagare blev en timme försenade till mötet. 

2 Vårt RPOs handlingsplan 2022 

Birgitta går igenom och justerar RPOs aktuella handlingsplan som ska uppdateras enligt 

ny mall och nya riktlinjer inför 2023.  

När det gäller teledermatologi påpekas att granskningen borde ersättas även om 

patienten inte är på fysiskt besök. I RÖ får klinikerna ersättning. 

3. Rapport från hudklinikerna 
Kalmar: Bra bemanning men har förlorat en specialist. 

Västervik: Problem att få tag i hudläkare. Hyrläkare används. 

US: Problem att få tag i hudläkare. Hyrläkare används. Tappat både läkare och  

sjuksköterskor till privata aktörer. 

Jönköping: Tillgänglighetsproblem. Osäker bemanningssituation framöver. Stora 

problem med väntetider på patologen. 

4. Rapport från NPO-mötet 30 augusti 
Birgitta rapporterar från senaste NPO-mötet: 

 

NHV (Nationell högspecialiserad vård) för hud- och könssjudomar: Socialstyrelsen har 

efter remissrundan beslutat att Gendermatoser ska finnas på ett sjukhus och Allvarliga 

hudsjukdomar som kräver slutenvård ska finnas på 5 sjukhus. Regionerna kan söka 

detta. 

Det som ska utredas lite mer är Arbets- och miljödermatologi, Kärlmissbildningar och 

Angioödem. Nomineringar till dessa grupper pågår. 
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RCC håller på att ta fram förslag till nationellt vårdprogram Basaliom. Alexander ingår 

i den gruppen. 

 

NKK För att få fart på uppdateringen av kunskapsstöden i NKK har man beslutat bilda 

en Nationell arbetsgrupp (NAG) med representanter från samtliga sjukvårdsregioner. 

SÖSR behöver utse en representant till gruppen. Uppdraget är att förvalta kunskapsstöd 

för primärvården. 

 

Hirsutism Det finns olika riktlinjer om vilka som kan få behandling och hur omfattande 

behandlingen är inom SÖSR. Maila resp. regions riktlinjer till Birgitta. 

 

För mer information: Se bilaga Birgittas presentation. 

5. Rapport från Kunskapsråd Kirurgi och Cancers möte 13 
september 
Birgitta rapporterar från senaste mötet i Kunskapsråd Kirurgi och Cancer. Bl.a. 

diskuterades ST-utbildning och ortopedins upplägg med en RAG som planerar och 

genomför ST-utbildning och OECI där US söker ackreditering.  

 

Mötesanteckningar finns här: https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-

content/uploads/2022/09/KR_kirurgiochcancer_20220913_motesanteckningar.pdf  

 

För mer information: Se Bilaga Birgittas presentation .  

6. NAG Psoriasis 
Birgitta informerar om NAG Psoriasis. Nu finns en nationell digital psoriasisskola. Man 

kommer åt den via 1177s stöd- och behandlingsplattform. 

 

Ett personcentrerat och sammanhåller vårdförlopp (PSVF) Psoriasis är på gång. 

 

Gruppen tittar på beslutade målnivåer och ser hur de olika sjukhusen ligger till. 

Kalmar och Östergötland ligger etta och tvåa när det gäller täckningsgraden i PsoReg 

och Jönköping kommer på sjätte plats. Samtliga över riksgenomsnittet. 

 

7. Vårdförlopp och vårdprogram svårläkta sår är ute på remiss 
Vårdförlopp och vårdprogram svårläkta sår är ute på remiss. Synpunkter lämnas i 

bifogad mall senast den 26 oktober. 

 

8. Övriga frågor 
Laserbehandling i Linköping: Ca 200 väntande, 1-2 pass per vecka. PM önskas. 

 

PPD-IGRA: Görs olika i SÖSR. Ibland anser man att PPD är onödigt men SSDVs 

riktlinjer är tydliga. Birgitta tar med sig frågan till SSDV igen. 

 

Bisyssla: Resp. region har regler om vilka bisysslor som är ok. Birgitta tar med frågan 

till Kunskapsrådet. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/09/KR_kirurgiochcancer_20220913_motesanteckningar.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/09/KR_kirurgiochcancer_20220913_motesanteckningar.pdf
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9. Nästa möte 

Nästa möte blir ett digitalt möte i mars 2023. Birgitta och Marie skickar kallelse med 

agenda. 

 

 

Vid anteckningarna 

Marie Gustavsson 


