
 
Datum: Tisdag den 13 oktober 2020 kl 08.30 - 12.30 via länk 

Plats: Digitalt i egen lokal

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, m fl berörda inom vård av  
 Rörelseorganens sjukdomar  samt patientföreträdare, tjänstemän, politiker

Arrangör:  Region Stockholm och Region Gotland 

Avgift:  Kostnadsfritt

Anmälan:  Senast 6 oktober 2020. Anmälan sker via www.janusinfo.se/fortbildning 
 OBS! Ange vilket delseminarium du vill lyssna på i ”övrig information” i anmälan. 
 
Bekräftelse:  Du får en bekräftelse via e-post samt senare även en länk att koppla upp dig till.

Nya nationella riktlinjer för Rörelseorganens sjukdomar Nya nationella riktlinjer för Rörelseorganens sjukdomar 
  

Välkommen till ett digitalt  Välkommen till ett digitalt  

sjukvårdsregionalt seminarium 13 oktober 2020!sjukvårdsregionalt seminarium 13 oktober 2020!

iStock: Bannosuke

Vi bjuder in till ett digitalt sjukvårdsregionalt seminarium med ett begränsat antal deltagare 
som närvarar på plats. 

Syftet med detta seminarium är att diskutera hur vi ska implementera riktlinjerna utifrån  
identifierade gap i vår sjukvårdsregion. Vi hoppas kunna arrangera seminariet så att det ändå 
blir möjligt för diskussion och utbyte med medverkande som är med digitalt. 

Socialstyrelsen publicerade remissversionen av Nationella riktlinjer för Rörelseorganens  
sjukdomar den 29 april 2020 och remisstiden går ut 30 juni 2020. 
Läs riktlinjerna här www.socialstyrelsen.se

https://janusinfo.se/4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=98B3D516-87CF-4276-8697-8428E340C3B6
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nu-kommer-reviderade-riktlinjer-for-rorelseorganens-sjukdomar


08.30 Välkommen och inledning, Ameli Norling

08.40 Socialstyrelsen presenterar de nya nationella riktlinjerna för rörelseorganens 
sjukdomar. Information om indikatorer och framtida utvärdering av vården 
vid rörelseorganens sjukdomar

10.00 Utmaningar för Region Stockholm-Gotland

10.30 Paus

11.00 Efter pausen delar vi upp oss i tre grupper 
 
Välj ett av seminarierna i anmälan som ni vill deltaga i: 
 
•  Reumatoid artrit, spondylartrit, psoriasisartrit – Cecilia Carlens och Ralph Nisell

•  Artros – Karl-Åke Jansson och Christer Norman

•  Osteoporos – Ingrid Dahlman, Mats Palmér och Hans Ranch Lundin

12.30 Avslut

Cecilia Carlens 
Med dr, överläkare 
ordförande RPO Reumatiska sjukdomar

Program

Karl-Åke Jansson 
Docent, överläkare 
ordförande RPO Rörelseorganens sjukdomar

 

Ingrid Dahlman 
Adj. professor, överläkare 
ordförande RPO Endokrina sjukdomar

Välkomna!

Nya Nationella Riktlinjer Rörelseorganens sjukdomar

Ameli Norling 
Med dr, överläkare 
ordförande Stockholm Gotlands medicinska råd

   



Nya Nationella Riktlinjer Rörelseorganens sjukdomar

Medverkande under sjukvårdsregionalt seminarium Medverkande under sjukvårdsregionalt seminarium 
Stockholm-Gotland 13 oktober 2020Stockholm-Gotland 13 oktober 2020  

Nya Nationella Riktlinjer Rörelseorganens sjukdomar

Socialstyrelsens representanter: 

Anders Berg, projektledare
Fredrik Tholander, vetenskaplig projektledare
Christina Broman, projektledare
Anastasia Simi, utredare 

 
Socialstyrelsens experter: 

Ingemar Petersson, prioriteringsordförande, professor
Gerd-Marie Alenius, docent, överläkare
Mats Palmér, docent 
Carl Turesson, Adj professor 
Lillemor Nyberg, Med dr, allmänläkare

Sakkunniga från Stockholm/Gotland som medverkat i framtagandet av  
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar: 

Christer Norman, allmänläkare
Jon Lampa, docent, överläkare
Korosh Hekmat, med.dr, överläkare 

 
 
 


