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Mötesanteckningar RPO reumatiska sjukdomar 
Datum 2023-01-17 kl. 14,00-15,30 
Plats Zoom  
Närvarande Ahmed Mohammed, Iulia Satulu, Eva Winqvist, Elisabeth 

Nilwert-Heed, Anna-Kajsa Sjöberg, Cecilia Hemgren, Karin 
Sjöstedt 

Förhinder:  Jan Cedergren  
 

1. Välkomna 
Eva hälsar välkommen till mötet.  

2. Föregående minnesanteckningar 
Genomgång av minnesanteckningar från mötet 220922. Inga justeringar men 
överenskommelse om att vi på nästa möte tar en punkt för att höra om vad som hänt 
gällande nytt curriculum för läkarstudenter. 

3. Laget runt 
Kalmar: Nu fyra specialister och snart fem. Christian Dahl är sedan sex månader ny 
sektionsöverläkare efter Åsa Häggström.  
Hög frånvaro på medicinkliniken och svårt med vårdplatser p.g.a. högt tryck med 
många sjuka patienter. 
Ännu inte startat införande av vårdförlopp RA etablerad och heller ingen iver att starta 
då det finns tveksamheter inför införandet. 
Jönköping: Denna vecka har arbetsgruppen för införande av RA etablerad möte. Vid 
ettårsuppföljning är det tänkt att patienten ska ingå i RA etablerad. Svårt att hinna träffa  
alla i VF RA 1.Också svårt att hinna med sjuksköterskemottagning med nuvarande 
bemanning. Just nu pågår rekrytering av ny ST-läkare. 
Västervik: Har haft satsning på reumamottagning vilket lett till att de är ikapp med 
väntelistorna. Anna M och  Anna-Kajsa har haft förstärkning av Per Eriksson var tredje 
vecka. ST-rekrytering pågår och det finns tilltänkta som ej tackat ja ännu.  
En ny reumasjuksköterska har tillkommit vilket var välbehövligt då det endast funnits 
en sedan tidigare och som inte arbetar heltid mot reuma. 
Tveksamheter inför RA etablerad då de inte ser att detta gagnar patienterna. 
Linköping: Eva har i flera sammanhang, Kunskapsrådet och införandegruppen av 
vårdförlopp, lyft att RA etablerad ger undanträngningseffekter. Han har fått klart att det 
inte ska införas på alla om det inte har en bra effekt för patienterna. Acceptans att 
bedömning görs från fall till fall och införs där det behövs och gör nytta. Planerad start 
15/3. Rehabiliteringsbitarna är stora i RA etablerad vilket de medarbetarna kommer att 
se över separat. 
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I dag kommer patienterna på 6-månadersbesöket till sjuksköterska. Sjuksköterskorna 
har möjlighet att ta emot flera egna besök. Plan finns att utbilda två sköterskor/år för 
sjuksköterskemottagning. Meningen är att detta ska avlasta läkarna.  
Diskussioner förs och arbetas med gällande koppling mellan Cosmic och SRQ. 

 

4. Ordförande 2023 
Cecilia Hemgren Jönköping, tar över ordförandeskapet 230301. Eva och Cecilia skriver 
årsrapporten 2022 tillsammans och deltar båda två på Kompetensrådets möte 230301. 
Karin fortsätter som processtöd 6 månader och därefter tar Jönköping över den rollen. 

Eva har sammanställt arbetsuppgifter för ordförande och skickat till Cecilia. Kommer 
även att skicka detta på önskemål till Iulia så de kan förbereda övertagande 2025. 

 
5. Nytt från NPO  
Vårdförlopp Jättecellsarterit, GCA, kommer att beslutas i mars. Nationellt webbinarium 
planeras i maj. 

Förslag från Linköping att höstens regionmöte ska ha GCA som tema vilket alla 
instämde i. 

 

6. Handlingsplan 2023  

Genomgång av handlingsplanen. Karin justerar det som ändrades och lades till, samt 
skickar in den.  

 

7. Årsberättelse 
Årsberättelsen kommer att skrivas av Eva, Cecilia och Karin. Diskussion pågår inom 
SÖSR om hur det ska göras med årsberättelse framöver, om det räcker med uppföljning 
av handlingsplanen. För 2023 gäller dock samma som tidigare år. 

 

8. Nya vårdförlopp 
Inga synpunkter på de vårdförlopp som nu är ute på remiss. Karin meddelar detta. 
 

9. Nästa möte 
  

230510  Fysiskt möte. 
Karin återkommer om tid och plats (förslag Nässjö) 
 
 
 
Vid tangentbordet Karin  Sjöstedt 
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