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Mötesanteckningar RPO Hjärt- och kärlsjukdomar 

 

Datum 2023-02-07 kl. 13.00 - 14.20  

 

Plats Digitalt möte 

  

Närvarande Jan-Erik Karlsson, ordf., Jönköping 

 Magnus Cernerud, Värnamo 

Crina Simon, Värnamo 

 Annelie Svensson Linköping 

Christofer Digerfelt, Norrköping 

Jesper Schüllerqvist, Västervik 

Kjell Jansson, RSG klinisk fysiologi  

Marie Gustavsson, sekr., Jönköping 

 

  

1. Inledning/Anteckningarna från föregående möte 
Magnus kommer att sluta och Crina kommer att ersätta honom fr.o.m. nästa möte. RPO 

önskar Magnus lycka till med nya jobbet  och välkomnar Crina. 
 
Anteckningarna från mötet i Västervik gås igenom och läggs till handlingarna. 

2. Årsrapport 2023 
Årsrapporten för 2022 ska göras som vanligt. För 2023 och framåt blir det ny struktur 

där man utgår mer från handlingsplanen. 

 

Blankett för statistik mailas ut och deadline för inlämning till Marie är den 21 februari. 

 

3. Sjukvårdsregionala riktlinjer i framtiden, lägesrapport 
RPO har haft gemensamma vårdriktlinjer på en webbplats som har stängts. RPO har vid 

ett tidigare möte kommit fram till att det finns behov av att ha kvar en del riktlinjer med 

praktisk information främst på US men även riktlinjer för ovanliga diagnoser. De 

medicinska PM som finns på US kan göras offentliga. 

På Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats finns en ny sida där gemensamma riktlinjer 

kan publiceras. 

 

Gemensam genomgång av riktlinjerna behöver göras nästa gång RPO träffas för att se 

vilka som ska vara kvar och vilka PM som ska länkas. 
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4. Läkemedel 
Det finns 2 pågående arbeten med riktlinjer för nya läkemedel, dels en grupp som 

diskuterar gemensam strategi för nya lipidläkemedel under ledning av Sofia och dels en 

grupp som diskuterar riktlinjer för Vazkepa på uppdrag av RAG läkemedel. 

 

Diskussion pågår. När det gäller Vazkepa försöker man få fram nationella riktlinjer. 

 
5. Rapport från RSL och Kunskapsrådet 
Det finns inte mycket nytt att informera om sedan förra mötet. 

 

RSL kommer vid sitt nästa möte att diskutera den högspecialiserade vården och strategi 

vid ev. avslag på US ansökan om högspecialiserad vård. 

Just nu finns inga aktuella remisser och inget aktuellt att söka inom kardiologi. 

 

När det gäller implementering av vårdförloppen går det trögt i alla regioner. I Jönköping 

har man haft ett första möte om implementering av hjärtsvikt men sepsis som är först i 

kön har inte påbörjats än. I Östergötland är implementeringen av sepsis igång och 

kallelse till ett första möte om implementering av ischemiriktlinjerna har skickats ut. I 

Kalmar har man inte kommit igång med implementeringen än. 

 

6. Rapport från NPO 
NPO har bytt ordförande. Nu är det Västragötalandsregionen som har orförandeposten. 

 

RAG Hypertoni håller på att starta upp. Yvonne Pantzar är patientrepresentant. 

 

7. Rapport från NPO 
Jan-Erik informerar om arbetet i RPO. Socialstyrelsen har meddelat att de inte kommer 

att ta fram några nya hjärtriktlinjer de närmaste åren. De har lagt över det jobbet till 

NPO men kan hjälpa till med t.ex. hälsoekonomi och andra delar som NPO inte kan 

hantera. 

 

ordförande i NKK är Björn Agvall. 

 

8. RAG kärlkirurgi 
Ingen från RAG deltar på mötet. 

 

9. RAG klinisk fysiologi     
Kjell informerar om tillgänglighetssituationen på kliniken. Extra insatser planeras under 

våren för att korta väntelistan. Det är personalbrist i hela landet så rekrytering är svår.  

 

Den regionaliserade BMA utbildningen, klinisk fysiologi är positiv. Kliniken prioriterar 

VFU-platser. 

 

10. ST-utbildning 
Till våren (26 maj) planeras ST-utbildning med ämne Prevention Platsen blir 
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Jönköping. Till hösten blir det internat på Vimmerby Stadshotell. Ämne Arytmi inkl. 

device. 

 

11 Kommande möten 
4 april kl. 13-16, digitalt 

6 september, fysiskt möte på US 

9 november kl. 13-16, digitalt 

 

   

Vid anteckningarna 

 

Marie Gustavsson 

sekr. 


