Södra sjukvårdsregionen

RPO mag- och tarmsjukdomar
Mötesanteckningar 2020-12-09
Plats:
Webmöte
Tid:
15.00-16.00
Närvarande:
Samtliga

1. Förra mötets minnesanteckningar - Godkändes
2. Nationella arbetsgrupper (NAG) – Genomgång av de olika gruppernas
status. IBD: Arbetet fungerar väl. Vårdprogram ngt försenad pga panedmin.
Klart för remissrundor Q1-Q2 2021. Levercirrhos: Arbetet fungerar väl.
Även denna NAG ngt försenad pga pandemin. Vårdprogram klart för
remissrundor tidigt Q2 2021. Appendicit: Arbetet väl igång med genomförd
och sammanställd enkät till kirurgkliniker i landet. Beräkning av incidens
och operationsfrekvens. Inhämtat nationella och internationella PM och
vårdprogram. Intervjuat 4 av 6 patienter. Ordförande är Martin Salö
barnkirurg vid BUS på SUS (Barn och ungdomssjukhuset). Han är tillika
Södra sjukvårdsregionens repr. Gallstenssjukdom: De flest medlemmar är
utsedda. Ordförande Erik Haraldsson kirurg vid Skaraborgs sjh i Skövde.
Södra sjukvårdsregionens representant Gabriel Börner Helsingborg.
Startmöte i början av februari. Tarmsvikt: Start tidigast när SoS utredning
om Nationell högspecialiserad vård av ”viss vård vid tarmsvikt” går på
remiss höst 2021.
3. Personcentrerat standardiserat vårdförlopp (PSV) IBD – Start planeras i
februari pga att resursperson blir tillgänglig först då. Delar av NAG IBD
kommer ingå. Ytterligare medlemmar utsedda.
4. Sakkunniggrupper nationell högspecialiserad vård (SKG NHV) –
Socialstyrelsen har påbörjat intervjuer av nominerade. De nominerade är:
Avancerad bäckenkirurgi vid olika tillstånd: Marie-Louise Lydrup, SUS.
Rekonstruktiv kirurgi vid IBD: Pamela Buchwald, SUS. Viss vård vid
tarmsvikt: Henrik Siman Växjö och Jan Lillienau SUS. Start planerad till
februari. Förslag klart för remiss efter sommaren 2021.
5. Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) – Kort information om att Region
Skåne har ett mer övergripande ansvar och att NKK till att börja med
huvudsakligen gäller primärvård. RPO medlemmar ställer sig positiva till att
hjälpa till med granskning av riktlinjer.

6. RPO ordförandemöte Södra sjukvårdsregionen 201120 – Christer
informerar om möte bland annat om vilka PSV som är beslutade och hur de
fortsatt hanteras i kunskapsstyrningsorganisationen. Beskriver RPOs roll
när vårdprogram från NAG och PSV är klara.
7. Övrigt – Mattias Söderholm avgår från RPO 201231 pga nytt uppdrag som
RPL (regional processledare) för kolorektal cancer i Södra
sjukvårdsregionen. Vi beklagar att Mattias slutar, men har förståelse för
svårigheten att hinna med. RPL uppdrag är tidskrävande.
8. Kommande mötestid – 10 mars 15.00. Webmöte.
Vid anteckningarna
Jan
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