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 2022-12-02 

Mötesanteckningar RPO Mag-tarmsjukdomar 
 

 

Datum 2022-12-02, kl. 10.30-12.00 

Plats Zoom-möte 

  

Närvarande:  

Henrik  Hjortswang, Henrik Stjernman, Kalle Landerholm, Pär Myrelid, Anette Persson, Linda Andlöw 

Förhinder:     

Hjalmar Åselius 

 

Mötets öppnande – välkomna 

Henrik hälsar välkomna. 

1. Dagordning 
Går igenom dagens agenda 
 
2. Sekreterare för dagens möte 
Linda skriver anteckningar 

 

3. Nuläge på våra kliniker/sjukhus? 
 
Jönköping. Positivt läge med bemanning, klarar att börja korta vårdköerna. Läkare är under rekrytering 
på Värnamo sjukhus, stabilt i Jönköping och Eksjö. 
Jönköping, Kirurgi: Ser positivt ut, har gjort en del operationer som brukar göras i Linköping, läkare 
kommer från Linköping till Jönköping. Kan ev. finnas kapacitet att ta över vissa patienter från Linköping 
till Jönköping för operation. En del köpt vård som Linköping inte har kapacitet för. 
Kalmar: Positiv situation på operation, klarat opererar en del patienter som fått vänta pga pandemin. 
Vårdplatsbrist, många satelitpatienter.  
Linköping: NHV Linköping för IBD och fistlar, svårt med bemanning och utrymme på operation på US 
Linköping. Ansträngt läge med vårdplatser. 
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4. Nytt från NPO mag- och tarmsjukdomar – Henrik Stjernman 
 
Nu mera fokus på implementering och börja mäta vad de nya kliniska kunskapsstöden ger för resultat 
för patienterna. 

Det finns olika utmaningar /sätt att arbeta med RPO, kunskapsstyrning i landet samt implementering. 
Norra Regionen har utmaning med bemanning, svårt att avsätta personer för arbete i RPO och 
kunskapsstyrning. Region Mellan Sverige är komplext med 7 Regioner. VGR har gjort en sammansatt 
grupp med olika professioner/ specialister som är styrd av verksamhetsutvecklare. Södra 
sjukvårdsregionen startar lokala arbetsgrupper för implementering. 

Aktuella insatsområden: 

NAG Levercirros kommer presentera sitt arbete på webbinarium 28 Nov. 

NAG Gallstenssjukdom, plan att vara klart och gå på remiss 15 Februari 2023 

NAG Appendicit, plan att vara klart och gå på remiss 15 Februari 2023 

NAG Tarmsvikt. Socialstyrelsen utreder om det ska ingå i högspecialiserad vård och vem som ska 
ansvara för det området. Då det är ojämlikvård i landet kommer det att göras en GAP-analys. Det ska 
startas en NAG för att ta fram ett vårdprogram för tarmsvikt och nomineringsprocessen kommer att 
startas inom kort. Då finns det ex. möjlighet att nominera sig själv. Från SÖSR är Disa Kalman tillfrågad 
och kommer nomineras. 

NPO ledamöter blivit kallade för att ”utvärdera” kunskapsstyrning. För att uppdatera och ansvara för att 
de vårdprogram som gjorts i kunskapsstyrningen ska vara aktuella får ordföranden för varje NAG i 
uppgift att ex.1ggr/år se över och revidera vårdprogrammet.  

Förslag om att NAG gallstenssjukdomar, NAG appendicit ska flyttas och ansvaras av NPO Kirurgi och-
Plastikkirurgi, Henrik tar med frågan till NPO för ett beslut på NPO-nivå. 

 

5. Handlingsplan 2023 
 
Ang. kvalitetsregister: 

Regelbunden rapportering av täckningsgrad, grad av uppföljning och resultat för kvalitetsvariabler 
halvårsvis med speciell rapport för sjukhusen inom SÖSR.  

Öka täckningsgrad genom informations- och utbildningsinsatser. Direktöverföring av lab-data och 
direktinmatning av patienter via 1177. Uppgift för RAG IBD att arbeta för ökad registrering inom SÖSR. 

6. Möten för uppstart av RAG levercirros respektive IBD  
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Uppstartsmöte för RAG Levercirros i Nässjö, representanter från alla sjukhus  SÖSR, läkare, sjuksköterskor 
och dietister. Det var ett mycket positivt möte där alla bidrog med erfarenheter och synpunkter. Där gick 
man igenom hela vårdprogrammet med frågeställningar som ”Hur gör vi idag” vad är ”GAP:en” mot det 
nya vårdprogrammet och ”Hur vill vi arbeta”? Många synpunkter och idéer. Uppföljning om ca 3 mån 
med strukturerad GAP som kan ligga till grund för ett komprimerat vårdprogram och PM som alla 
sjukhus arbetar lika efter. Förslaget är att RAG Levercirros blir kontinuerlig och blir ansvarig för att 
uppdatera och ta in ev. nya riktlinjer/kunskap vad gäller Levercirros. 

7. Nästa möte  
 
Våren 2023 
230310 Digitalt kl.13.00-14.30 
230526 Fysiskt möte Fredensborg 09.30-10.00—15.00 
 
8. Övriga frågor 
9. Mötets avslutande 
 

Vid anteckningarna 

Linda Andlöw, Processtöd RPO Mag-tarmsjukdomar 

 

 

 

 


