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allergisjukdomar 
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Närvarande Helena Engström, Karolina Forssén, Lars Abrahamsson, 
 Niels Hornstra, Patrik Nordenfelt, Munir Muhammed,  
 
Förhinder Thomas Gars, Magnus Kentson, Stefan Rustscheff, Roger 

Gunnarsson, Karin Cederquist, Anna Fyrenius  
 
 

1. Välkommen 

Helena Engström hälsade nya deltagare välkomna. 

2. Presentationsrunda 

Deltagarna presenterade sig. 

3. NPO-RMPO vad är det? 

Helena Engström informerade om NPO och RMPO och de nationella arbetsgrupper som 
bildats/föreslås bildas; 

 Astma allergi KOL 
 Matallergi inklusive anafylaxi. 
 Obstruktiv sömnapné 

4. Ny processledare lungcancer RCC – har ordet 

Punkten utgick eftersom Anna Fyrenius fått förhinder. 

5. Representant från sydöstra sjukvårdsregionen till nationell 
arbetsgrupp avseende SVF KOL. Förslag.  

RMPO Lung- och allergisjukdomar föreslår Stefan Rustscheff som representant till 
nationell arbetsgrupp avseende SVF KOL. 

6. Läget på respektive enhet 

Lägesbeskrivning gavs från respektive sjukhus/klinik. 
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7. Tid för diskussion – vad vill vi, uppdrag till gruppen. Hur ska 
vi jobba framåt? 

Tänkbara former för kommande möten diskuterades; 

 videomöte  
 gemensamt heldagsmöte för båda specialiteterna. 
 heldag med uppdelning så att respektive specialitet möts halva dagen och 

därefter gemensamt andra halvan av dagen. 

8. Verksamhetsplan för RMPO Lung- och allergisjukdomar 
2020– hur ska den se ut? 

Innehållet i handlingsplanen diskuterades. Följande punkter föreslogs ingå; 

 Etablering av RMPO Lung- och allergisjukdomar 
RMPG Lungsjukvård ombildas till RMPO Lung- och allergisjukdomar. 
Ombildningen innebär bl.a. att gruppen utökas med en allergolog per 
sjukvårdsregion. Under 2020 kommer samarbetsformerna och inriktningen för 
RMPO Lung- och allergisjukdomar att utvecklas. 
  

 Gemensamma utbildningsdagar för ST-läkare 
För att stärka samverkan mellan lungsjukvård och allergologi inbjuds ST läkare 
inom lungsjukvård och allergologi till utbildningsdagar inom respektive område.  
  

 Utbildning för sjuksköterskor i lungsjukvård 
Behovet av en regionalt arrangerad utbildning för sjuksköterskor inom 
lungsjukvård kommer att kartläggas. 
 

 Nätverksträffar för sjuksköterskor 
För kompetensutveckling och för att stärka samverkan mellan lungsjukvård och 
allergologi undersöks möjligheten att erbjuda nätverksträffar för sjuksköterskor 
inom lungsjukvård och allergologi. 
  

 Utbildning för fysioterapeuter 
För kompetensutveckling och för att stärka samverkan mellan lungsjukvård och 
allergologi undersöks intresset bland fysioterapeuter för fortbildning inom 
området. 

Helena Engström skrivet ett förslag till handlingsplan för RMPO Lung- och 
allergisjukdomar 2020. 

8. Övriga frågor 

Helena Engström relaterade ett patientfall som resulterat i en händelseanalys som kom 
att omfatta lungklinikerna i Kalmar och Linköping. 
Anna Fyrenius tillfrågas för bedömning av händelsen och hur thorax MDK ska 
betraktas.   
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Vid anteckningarna 

Lars Abrahamsson 


