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Mötesanteckningar Lung- och allergisjukdomar 
Datum 2020-03-10 – 2020-03-11 
Plats Kosta Boda Art Hotel  
Närvarande Helena Engström, Lars Abrahamsson, Patrik Nordenfelt, 
 Munir Muhammed, Thomas Gars, Magnus Kentson, 
 Roger Gunnarsson, Karin Cederquist, Urban Wennerström, 
 Niels Hornstra 
 Förhinder; Stefan Rustscheff, Karolina Forssén, Anna Fyrenius
  
 
 

1. Dagordning 

Dagordningen godkändes 

2. Föregående mötesanteckningar 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

3. Rapport från NPO Lung- och allergisjukdomar 

Helena Engström rapporterade från senaste mötet i NPO Lung- och allergisjukdomar; 

 Gruppens sammansättning 
 Områden som kan vara aktuella för nivåstrukturering. 
 Nationella arbetsgrupper (NAG) som bildats; 

o Astma KOL + luftvägsallergi där man bl.a. arbetar med förslag på vad 
som krävs för att vara en certifierad KOL mottagning. 

o Sömnapné – bevakning av vårdprogram som kommer. 
o Matallergi 
o Interstitiell lungsjukdom (förslag på medlemmar ska lämnas). 

Nationell högspecialiserad vård (NHSV) 
Nationell högspecialiserad vård (NHSV) är föremål för förslag från NPO inom följande 
områden; 

 avancerade endoskopiska ingrepp i övre och nedre luftvägar  
 kroniska lungsjukdomar 
 ECMO 

NPO föreslår deltagare och Socialstyrelsen tillfrågar de personer som föreslås. 
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4. Handlingsplan 2020 

Regionala arbetsgrupper (RAG) 

RPO Lung- och allergisjukdomar föreslår att regionala arbetsgrupper bildas inom 
följande områden 

 lungfibros  

En RAG bildas bestående av följande yrkeskategorier; sjuksköterskor, 
fysioterapeuter, reumatolog, radiolog, lungläkare. Som sammankallande för 
gruppen föreslås Christina Triantafyllidou.  
Uppdrag/syfte;  

o utveckla multidiciplinära fibrosteam.  
o stimulera registrering i fibrosregistret 
o föreslå rond konstruktioner 

 

 allergi  

En RAG bildas bestående av följande representanter; Patrik Nordenfelt, 
sjuksköterskor och representanter från mindre sjukhus. Som sammankallande för 
gruppen utsågs Munir Muhammed. 

Uppdrag/syfte inriktat på kartläggning; 

o lika vård - om vi gör vi olika, varför gör vi det? 
o studie av data för allergivaccinationer 
o dyra biologiska läkemedel 

Återrapportering på möte i RPO i höst. 

 

 Lungcancer 
 

SVF 

RPO Lung- och allergisjukdomar föreslår SVF ”KOL vid svår astma” tas fram i 
samverkan med primärvården.  

5.  Årsberättelse 

Årsberättelsen sammanställdes. 

6. Regionalt möte - förslag 

Thomas Schön, Kalmar bjuds in till regionalt möte med rubriken Riktlinjer för selektion 
av patienter med hemventilatorbehandling. 
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7. Kommande möte 

Kommande möte blir i Västervik 2020-11-19, kl. 10-15.30. 

Helena Engström bjuder in representanter från thoraxkirurgen samt chef för att 
diskutera thorakoskopier.  

 

Vid anteckningarna 

Lars Abrahamsson 


