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Mötesanteckningar RPO infektion 

Datum 2022-11-22 

Plats Skype  

Närvarande Henning Ronold, Anita Hellgren, Anders Kjellgren och Maria  

 Maria Palmérus 

 

 

1. Tidigare anteckningar - Anteckningarna godkändes. Från tidigare möte: 

Förtydligande till rapporteringen av indikatorer i elimineringsplan för hepatit C 

önskas. Anders ställer frågan vidare till Kristina Cardell. RAG hepatit C 

uppstartad.  

2. Uppföljning handlingsplanen för 2022: Antibiotikarådgivning/ronder: 

Östergötland vill expandera sin verksamhet utanför Norrköping och vi enas om 

att det bör kvarstå i handlingsplan 2023. Vårdförlopp Sepsis: Kort rapport från 

respektive region där samtliga arbetar med att finna lösningar för utdata och 

planerar informationsinsatser. Kan finnas delar där vi kan samverka och dela 

med oss tex vad gäller utbildning. Östergötland har prel start mars 2023 och 

Jönköping under våren 2023. Kvarstår således i handlingsplanen, Handläggning 

av SAB: Anita har beskrivit arbetssätt och erfarenheter från Östergötland för 

läkargruppen i Jönköping. Vi enas om att inom området finna gemensamma 

kvalitetsmått att följa. Kvarstår i handlingsplanen. Resistensöversikten: Klar i 

Cosmic, nu inväntas uppdatering av Labs system. Får betraktas som klart. 

3. Årsrapport för 2022- Maria fyller i mallen och skickar in. 

4. Rapport NPO- Anita har skickat ut mötesanteckningar från förra NPO-mötet. 

Några nya saker är framförallt att NKK önskar att allt ska sorteras in under en 

enda web-sida. Diskussion pågår i NAG sepsis angående informatik. 

Indikatorerna måste fångas och att dessa måste kallas samma sak i hela landet. 

De som arbetar med systemen med informatik från de olika regionerna bör 

finnas med tillsammans med medicinsk expertis. Medicinsk resurs från SÖR är 

föreslagna men informatiker behöver föreslås från SÖR. RPO behöver föreslå 

någon person. Anita initierar denna kommunikation och gruppen mailar 

synpunkter mellan sig. 

5. Gemensamma mått att följa – Under nästa år kommer Östergötland börja ta 

fram olika kvalitetsmått som kan följas löpande. De medicinska måtten är 

spännande att följa. Möte i början av nästa år skulle kunna fokusera på detta. 

Rapport till palliativa registret bör kunna förbättras. I elimineringsplanen kan 

indikatorerna också vara värda att följa. Gruppen enas om att börja med tre 

områden såsom SAB, Vårdförlopp Sepsis och Hepatit C.  

6. Övriga frågor- Hepcludex nytt preparat för hepatit D. Alla finner det intressant 

då det tidigare saknats behandling. Alla är också överens om när det kan vara 
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aktuellt att använda före och efter. Infektionsklinikerna ansvarar för detta. Maria 

skickar in gemensamt svar till läkemedelsgruppen SÖR. 

Nya vårdförlopp bör ses igenom där RPO svarat på svårläkta sår. I denna 

omgång är ev. tre vårdförlopp intressanta. Maria redogör för resonemangen i 

remisserna. Maria svarar att det inte finns några invändningar.  

Handlingsplan 2023- Ny mall som är mycket mer slimmad. Områden som ska 

anges är: Eliminering av hepatit C, PSVF Sepsis, SAB, antibiotikaronder, 

patientnära forskning, Gemensamma medicinska mått att följa. Preliminärt 

underlag justeras och skickas ut till samtliga av Maria för påseende. 

Paxlovid - Henning berättar om ett nationellt lager som ska skickas ut till 

regionerna. Det används idag i ringa omfattning inom SÖR. Det ska finnas på 

SÄBO och kunna hanteras i primärvården. Primärvården behöver komma med i 

diskussionerna. Indikationen är bred och måste förtydligas.  

 

7. Kommande möten – 25 januari kl. 15.00–17.00 via Skype och den 22 mars 

samma tid via Skype. Länkar utskickade. 

 

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


