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Mötesanteckningar RPO perioperativ vård 
intensivvård och transplantation (PIVoT) 
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ordförande RPO 
 
Suzanne Axelsson, verksamhetschef OP/IVA Västervik 
Linda Axelsson, verksamhetschef OP/IVA Oskarshamn 
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Martin Holmer, ordförande NPO PIVoT 
Eva Ahlberg Andersson, RDAL 
Carina Garnå, verksamhetschef, OP/IVA Eksjö 
Magnus Persson, verksamhetschef, OP/IVA Värnamo 
Robert Svensson, verksamhetschef, OP/IVA Norrköping 
Lina De Geer, verksamhetschef OP/IVA Linköping 
Linda Andlöw, processledare 
 
 
 
 

Ej närvarande: Michelle Chew, professor, OP/IVA Linköping 
Mats Johansson 

 
 
 Ärende och beslut 
Punkt 1 Mötet öppnas 

Punkt 2 Magnus väljs som ordföranden och Linda till sekreterare 

Punkt 3 Agendan godkändes  

Punkt 4 Genomgång av föregående mötesanteckningar  
 

Punkt 5 ”Laget runt” – nuläge, verksamhet, bemanning, övrigt på kliniken. 
Västervik – varit en lugn höst. Haft satellit patienter på IVA, patienterna blir 
kvar på IVA då det är svårt med vårdplatser. Bra bemanning på IVA. 
Köförkortandeåtgärder, opererar på lördagar ffa öron har egen 
operationssjuksköterska så de kan jobba på helgen. 
Oskarshamn- opererar på fem salar, hjälps åt bra i Regionen. Har fått stänga 
operationssalar pga brist på narkossjuksköterskor. Kommer att ha 
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bemanningssjuksköterskor. Bra bemannat med operationssjuksköterskor. Haft 
bra bemanning på vårdavdelningarna. 
Kalmar – Brist på IVA-sjuksköterskor ca 25% bemanningssjuksköterskor. Fyller 
inte utbildningsplatser. Kommer att vara i full produktion efter jul. Köerna 
minskar, opererar extra på lördagar. 
Linköping: Svårt att få patienter från IVA till vårdavdelningarna pga brist på 
vårdplatser. Bygger upp IMA. Risk för att ”övervårda”. Positiv bemanning på 
IVA. Total operation kapacitet 80 % , ökning av köpt vård. Stora svårigheter 
med operationssjuksköterskor. 
Norrköping – Svårt att komma upp i produktion , brist på bemanning främst 
på vårdavdelningarna vilket leder till vårdplatsbrist. Nu vänta patienter på 
akuten upp till ett dygn. Lite bättre bemannat på IVA och kan ta svårt sjuka 
patienter men som inte  kräver IVA-vård, ”intermediärvårds” patienter för att 
avlasta vårdavdelningarna. Unik händelse, oroande inför framtid. Stor press på 
vårdavdelningarna. Svårt att hitta bemanningssjuksköterskor. Mycket 
bekymmersamt. 
Thoraxanestesi Linköping– Stor brist på operationssjuksköterskor, 
produktionen gått ner med ca 1 operation/ dag. 
Ryhov- Jönköping. Är bemannat klarar sig utan bemanningssjuksköterskor 
väntar på besked om extra IVA plats. Operation full produktion. Alla salar 
öppna. Ingen bemanningspersonal, brist på USK. Anställningsprövning krävs 
för att nyanställa. Positiv trend med bemanning. 
Eksjö- OP/Iva opererar med full kapacitet. Har bemanningssjuksköterskor på 
operation då det är brist på operationssjuksköterskor. IVA är ok bemannat. 
Värnamo- Generellt bra. Köförkortningsinsatser. Haft bemannings 
sjuksköterskor på operation, bra produktion. IVA, hårt belastad men har bra 
bemanning och inget behov av bemanningssjuksköterskor. 
 
 
Övrigt: Samarbete ang. väntelista i SÖSR, Gynoperation samarbete med 
Linköping, detta sker inom operationsutrymmet för gyn. 
 
 

Punkt 6 Rapport från Ordföranden NPO PIVoT  
Ny ordförande från årsskifte  i NPO PIVoT blir Eva Joelsson, Alm. 
Ny ledamot från Region Skåne är Rikard Linnér som efterträder Lars 
Algotsson. 
Uppdatering angående de NAG:ar som är igång och under uppstart. 
NAG Intermediärvård är i slutfas och planeras gå på öppen remiss 230215 
NAG Sekundära transporter av svårt sjuk patient. Arbetet är igång. 
NAG Donation. Gruppen är komplett och Pia Löwhagen är ordförande. 
Planeras för uppstart 16 Dec. 
Förstudie ang. CVK förslag om att bli en NAG. 
Insatsområden: 

• Rekryterar och behålla kompetens 
• Uppföljning efter intensivvård, hanterar åsikter efter öppenremiss. 
• Jämlik väntetid till operation 
• Hälsodeklaration, kartlägga hur de kan kopplas till kvalitetsregister hur 

vi ska registrerar lika. 
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• Strukturerad vårdinformation. 

Förslag inför Verksamhetsplan NPO PIVoT 2023: 
• Riktlinjer för barnintensivvård 
• Riktlinjer för perioperativ vård för sköra äldre 
• Riktlinjer för Hälsodeklaration inför anestesi 

 
Martin har deltagit i ett region-möte för alla personer  i SÖSR som är 
ledamöter i NPO grupper: 
Där togs bl.a. upp ang. sjukvårdsregionalt samarbete kring gemensam 
väntelista. 
 

Punkt 7 Rapport RDAL 
Positivt arbete med införande av DCD i Region Jönköping. Vilket bör öka 
donationer 20-40%. Medarbetare i Linköping har utbildat i Region Jönköping. 
Väl organiserade dagar. DCD team, 6 personer från Linköping och 4 st 
transplantationskoordinator/kir  från Sahlgrenska. Gemensam utbildningsdag 
på SPIRA, teori lagstiftning, erfarenheter. Dagen efter simulering, en dag på 
varje sjukhus Ryhov, Eksjö och Värnamo. Med i simuleringen var 
operationsteamet. Stort engagemang bland alla deltagare, bra också att lära 
känna varandra. Linköpings erfarna donationssjuksköterskor i beredskap, finns 
som stöd via telefon vid behov.  
Regionmöte, för transplantations kirurger och koordinatorer.  
Regionutbildning, där kan alla som jobbar i angränsande verksamheter ex, 
sjuksköterskor i akutmedicin, kuratorer m.fl. vara med. Senast var 70 personer 
med.V.45 tema Donationsvecka, har blivit uppmärksammat i media. 
Donationsansvariga ssk och läkare har haft möte. De är uppmanade att göra 
en kort årsberättelse. Titta på kvalitetsindikatorer i SIR. Vilka utbildningar som 
gjorts och vilka det finns behov av. 
 
SÖSR: Organdonation 17 organ donationer, 45 organ är donerade. 
Kalmar: utbildning DCD ev. i April. Väntar på beslut om införanden från 
sjukhusledning. 
NAG: Donation uppstarts möte 221216 
 

Punkt 8 Handlingsplan RPO PIVoT 2023 
Genomgång av Handlingsplanen 2023. 
 

Punkt 9 Nominering NAG Trauma  
Nomineringsperiod: 2022-11-01-2022-12-15 
 

Punkt 10 Aktuella remisser 221115 
Vårdförlopp: 

• Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL 
• Ländryggsbesvär - utredning och behandling  
• Traumatisk hjärnskada, TBI  

Vårdprogram: 
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• Långvarig smärta hos barn  
• Obesitas hos barn och unga 
• Hjärntumörer, vårdprogram (rev.) 
• Lungcancer, vårdprogram (rev.) 
• Trofoblast, vårdprogram (rev.) 
• Hyperparatyreoidism 

Mail med vårdförloppen, vårdprogrammen samt svarsmallar kommer. 
Deadline 20/1 resp 8/2 med svar till Linda för sammanställning och inlämning. 

Punkt 11 Beslut ang. neuroaxiala kopplingar 

Information om beslutet behöver förankras med inköpsavdelningen. Magnus 
Trofast ansvarar för att kontakta inköp i Region Jönköping, Lina De Geer  för 
Region Östergötland och Harald Persson för Region Kalmar. 

Punkt 12 Förslag på möten 2023: 
Måndag 30/1 – fm –länk 
Måndag 17/4 – fysiskt möte – Lkpg ? 
Måndag 25/9 – fm – länk 
Måndag 20/11 – fm – länk 

Punkt 13 övriga frågor 

 
Anteckningar: Linda Andlöw, processledare. 
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