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1.
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Mötets öppnande
Patrick förklarar mötet öppnat.

2.

Regionala riktlinjer stroke, granskning av remissversionen
Christoffer Martinelle informerar om regionala riktlinjer för stroke. Vi gör det på en
sjukvårdregional vård till regionala strokerådet som har möte 1 juni. Underlag ska skickas
ut till regionala strokerådet. Möte 13 september i Nässjö.

3.

Laget runt, rapport från respektive ort
Värnamo: 3 specialister. Nybesök inom 60 dagar, lite köer vad gäller återbesök. 12
vårdplatser stroke, oklart än vad gäller sommaren.
Motala: 3 heltidsneurologer. Håller sina väntetider för nybesök. Diskussion pågår ang
vårdplatser, möte inplanerat.
Västervik: 1 överläkare på 100 % och 1 på 80 %. Reducerade vårdplatser i Västervik,
12-16 vårdplatser, 6 strokeplatser. Har bra stöd i övriga läkarkollegiet. 1 neurolog som
arbetar på Rehab och som ger Botoxbehandlingar.
Eksjö:2 specialister. Nybesöktid inom 6 veckor. Stänger 2 vårdavdelningar i sommar pga
sjuksköterskebristen.2 nya ST-läkare på väg in. 1 ungersk läkare som är specialist i
neurologi börjar på kliniken i nästa vecka.
Kalmar: 5 överläkare. Inga ST. Håller vårdgarantin. Åb går strålande. 3 avdelningar har
slagits ihop till 1 avd, 14 platser nu för neurologi, sammanslagningen beror på ssk-brist
och pengabrist.

Norrköping: 2 överläkare. 1 ST som randar sig. Nybesök ca 60 dagar. Åb ligger ganska
bra till. Vpl 0 då det sköts av medicinkliniken. Ssk-brist medför platsneddragningar.
Jönköping: 8 specialister +1 timanställd på 40 %. 2 ST-läkare, inriktning stroke och
neurologi. 1 länstjänst 70 % Jönköping och 30 % i Värnamo. Nybesöksväntelistan var bra,
4 veckor i mars, nu 2 mån. Klarar vårdgarantin. 29 vpl, ner till 21 vpl, gått ner till 0 och nu
uppe till 21 vpl. Strokeenheten är stängd under sommaren. Delar avdelning med flera
kliniker. Ny VEC börjar vecka 32.
Linköping: 25 läkare varav 17 specialister. 6 ST-läkare. 20 vpl, många satellitpatienter
pga ssk-brist. Ökat produktionen på mottagningen. Nybesök inom 60 dagar.
Oskarshamn: 1 neurolog. Inga egna vårdplatser, använder Medicinkliniken. Håller
vårdgarantin och även återbesökstiderna.
4.

Högspec-utredningar, rapport
Sjuksköterskebristen tär på alla och det har varit svårt att få in de patienter som var tänkt.
Avancerad ep-patienter har flutit på bra. Avancerad Parkinson punktinsats DBSutredningar, då pat vårdades på NK. Lyckosamt, kön borta. NPH-patienter som var
inneliggande. Poliklin NPH ökade köer. Utprovning duodopa inte gått bra, svårt att få optid hos Kirurgen. Alternativ har undersökts, kirurgi på annat ställe vilket utreds. PEG-op är
inte löst, vi får inte den service vi vill ha. Centrumchefen försöker få någon annan i vår
region att göra det, t ex ViN. Arbete pågår för att lösa detta.
Övriga avancerade utredningar t ex second opinion har flutit på men som påverkats lite av
sköterskebristen.
Fredrik berättar om sitt arbete som regional samordnare. Har varit i Jönköping där man
pratade om informationsöverföring, framförallt inneliggande vård. Önskemål om
videoronder framförallt inom rörelserubbning och epilepsi. Samsyn av licensläkemedel.
Fredrik har även besökt Motala. Samtal med Västervik om att komma dit.

5.

Hemtagning, pumpar
Överföring from 1 juli. Avslutande återbesök och sedan remiss till övertagande klinik.
Värnamo har varit med i utbildningar, pat upp till 65 år hänvisas till Jönköping, över 65 år
till resp geriatriska mottagning i Eksjö, Värnamo eller Jönköping. Allt ska vara klart.
Rapport till samtliga orter hur många patienter som ska överföras till resp ort.

6.

Videoronder
Epilepsikirurgironder med videokonferensrum framöver så att övriga sjukhus kan delta.
Videoronder inom Parkinson pågår och har fungerat bra. Kalmar och Värnamo framför
önskemål om videokonferens inom MS och epilepsi, förslagsvis 1 gång i månaden.
Uppstart efter sommaren.

7.

Nationell patientöversikt (NPÖ) vs journalkopior
Informationen finns i nationella patientöversikten där man kan se signerade anteckningar,
provsvar m m. Diskussion kring för- och nackdelar.

8.

Specialistsjuksköterskeutbildning, uppdatering
Samtliga kliniker har marknadsfört utbildningen men tyvärr ingen som har sökt. Stor risk
att utbildningen läggs ner i höst.

9.

Rapport centrumråd och årsrapport
Patrick presenterar årsrapporten som är skriven för RMPG neurosjudomar.

10.

Övriga frågor
Trombektomier, vad gäller? Man ska ringa regional strokejour innan pat skickas. Man
ringer för att höra så att interventionist finns i tjänst. Detta gäller tills vidare. Återkoppling
på detta önskas till 1 juni. Önskemål framförs om att representant från NK ska delta på
våra möten.
Tillgång till neuroradiolog för diskussion efterfrågas. Samtliga önskar få tillgång till
röntgenläkare på US för diskussion. Idag bedöms deras röntgenbilder i Barcelona och
Australien. Denna fråga skickas till RMPG bildmedicin.

11.

Nästa möte
Nästa möte för RMPG neurosjukdomar bestäms till 18 oktober kl 16-18 i Linköping.

12.

Regiondag
Nästa regiondag blir 19 oktober i Linköping där neurogenetik i praktiken och huvudvärk
blir ämnen för dagen.

13.

Mötets avslutande
Patrick tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.

Patrick Vigren, ordförande

