
Dagordning och korta anteckningar möte RPO 210930 

1. Välkommen-inledning (Abbas) 
• Allmän inledning om hur det varit. Hur ska vi framöver hantera t.ex. ordförandeskap, 

hur skall det roteras?  
2. Presentationsrunda, inklusive ny ordförande  

• Daniel Bergemalm, Ordf, Gastroenterolog, Örebro 
• Abbas Chabok, Kirurg, Västerås 
• Niklas Magnusson, Kirurg, Örebro 
• Michiel v Nieuvenhowen Gastroenterolog Örebro (ej formellt med i RPO) 
• Maria Dahlström Roos (processledare magtarm VGR) 
• Ulrika Fagerberg, Barngastroenterolog Västerås (NAG IBD)  
• Fredrik Rorsman, Gastroenterolog Uppsala (ej formellt med i RPO) 
• Johan Vessby, Gastroenterolog, Uppsala 
• Jerker Wiksten, Gastroenterolog, Hudiksvall 
• Sakari Thorbjörn, kirurg, Gävle 
• Salim, Gastroenterolog, Falun 
• Daniel Nordström, Gastroenterolog, Sörmland 
• Kenan Cejvan, Gastroenterolog, Västerås 

 
3. Fredrik Rorsman informerar om synpunkter på NAG IBD. Saknar flexibilitet i förloppet. 

Svåröverskådligt. Syftet med genomgången har varit att tidigt skaffa sig synpunkter på 
nuvarande utformning. Abbas betonar att detta är ett pågående arbete och att det egentliga 
externa remissförfarandet kommer senare.  

4. Processledare informerar. Maria Dahlström Roos (processledare).  
• Bakgrund till NPO. Grunden lades till området 2018. Levercirros och IBD startades 

först. Gallstenssjukdom och appendicit har följt efter. Maria beskriver hur arbetet går 
till. Finns planer för NAG tarmsvikt.  
 

5. Avstämning: NAG IBD (start 2019- 2022), NAG Levercirros (start 2019- 2022), NAG appendicit 
(sommaren 2022), NAG gallstenssjukdomar (?)  
 

6. Integrera arbetet. Hur ska vi framöver kunna implementera detta i verksamheten? 
• Maria visar exempel på hur detta fungerat i VGR.  

 
7. Bestämma dag för ett fysiskt möte i denna grupp 

• Förslag 9/12 i Örebro. Inbjudan kommer. Om för få kan resa får vi överväga digitalt 
möte.  

8. Regiondag i vår? 
• Har ju tidigare varit separata regiondagar för kirurger och gastroenterologer. Frågan 

är om detta egentligen går att förena i nuläget. Finns flera synpunkter. Avgörande 
med gemensamma beröringspunkter. Cancer ofta fokus för kirurgernas möte. 
Sannolikt för tidigt i nuläget att lansera en bredare gastroenterolog/kirurg dag. 
Förslag är att återstarta regiondag ur gastroenterologiskt perspektiv vilket legat på is 
under pandemin. Med SGFs gastrodagar som mall vill vi gärna omfatta ämnen som 
även attraherar kirurger. Abbas lyfter frågan om rekonstruktiv kirurgi efter IBD och 
andra viktiga gemensamma områden.  



• Om vi planerar regiondag i mars/april-22 kan NAG IBD och NAG levercirros till stora 
delar vara på plats.  

9. Övriga punkter 
• Kenan C lyfter frågan om koppling mellan SWIBREG och journal. Viktiga 

kvalitetsaspekter. Ulrika informerar kring var registret ligger till kring detta. Johan V 
nämner att nödvändig utvärdering av NAG kräver bättre kvalité på SWIBREG och 
cirrosregister utifrån integration av journal och labvärden. Liknande problem finns 
med endoskopiregistret.  

10. Mötet avslutas 


