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                  Mötesanteckningar RMPO ÖNH 

Datum 2019-08-27 

Tid 8-10 

Plats Videomöte  

 

Närvarande:   

Tatiana Jaklovska, ordf.  Linköping 

Karin Rahm Björneld  Kalmar 

Sven Tylstedt  Västervik 

Bozena Wicik Ros  Jönköping 

Maria Svensson, sekr.      Kalmar 

 

Dagordning 

 

1. Föregående mötesanteckning 

Uppföljning av tillgänglighet kommer som en separat punkt. Inget övrigt från 

föregående mötesanteckning.   

2. Aktuellt från respektive klinik sommar/höst kring tillgänglighet 

Östergötland  

ÖNH mottagning 

I Östergötland har man fortfarande begränsad tillgänglighet till mottagningsbesök - 

läkare. Det pågår ett aktivt arbete med olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten.  

Hörselvården 

Hörselvården – hinner inte riktigt med. Inflödet ökar med ca 1000 patienter per år. En 

Det är en stor ökning av patienter med behov av hörapparat trots att det även finns 

vårdval.  

Operation/behandling 

I Linköping är väntetiderna inte så långa.  På Vrinnevisjukhuset är det lite större 

problem med väntetider pga. olika omständigheter med stopp i produktion, bemanning, 

beroende av Centraloperation mm. Det har varit öppet för operationer hela sommaren 

och det har gjort att kön minskat till viss del.  

Det pågår ett arbete med att upphandla basal kirurgi för att få ytterligare möjlighet att 

erbjuda patienter operationstid.  

Från november kommer ÖNH att få tillgång till operationssalar för akuta operationer, 

vilket inte funnits tidigare. Detta kommer att förbättra flödet för akuta operationer.  
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Logopedi 

Ej i fas med fram för allt behandlingar. Diagnostik bättre men det är viktig att skapa 

utrymme för behandlingar som kräver frekventa återbesök. En viss del av vård behöver 

vi köpa utomläns. Parallellt jobbar vi med distansöverbryggande teknik och preventiva 

åtgärder. Samarbete med skolan/Kommunen.  

Kalmar  

ÖNH mottagning 

I Kalmar har tillgängligheten till läkarbesök försämrats ytterligare pga. läkare som sagt 

upp sig. Oprioriterade återbesök har nästan 1 års väntetid och på nybesök ca 8-9 

månader. Kalmar har haft ca 1000 färre läkarbesök än förra året vid samma tidpunkt.  

Hörselvården 

Hörselvården förbättrar sina väntetider enligt planen. Det är nu ca 6 månaders väntetid 

för utprovning av hörapparat.  

Operation/behandling 

Operation har normala väntetider. Patienter från Västervik erbjuds tider i viss mån, men 

flertalet tackar nej och väljer att vänta kvar på tid i Västervik.  

Logopedi  

Det finns brist på logopeder i Kalmar. Kliniken väntar på att en utredning ska påbörjas 

för att se över logopeduppdraget i länet och få lika förutsättningar och jämlik vård över 

länet.  

Västervik 

ÖNH mottagning 

I Västervik finns en bra bemanning för nybesök. Det finns också en ambition att hjälpa 

Kalmar för att klara tillgänglighet i enlighet med ”nya kömiljarden”.  

Hörselvården 

Hörselvården har arbetat aktivt med väntetider och tillgänglighet. Det är ca 2-4 

månaders väntetid beroende på vilken mottagning patienter ska till. Nyrekrytering av 

audionom har skett under sommaren.  

Operation/behandling 

Det är fortfarande svårt för ÖNH kliniken att få operationstider. Det pågår ett arbete 

med att se över om det finns möjlighet till mer operationstid (för narkospatienter). Kön 

är ca 8-9 månader. Patienter erbjuds att åka till Kalmar, men de flesta patienterna vill 

ändå vänta på att bli opererade i Västervik.  

Logopedi 

Logopedin har inga bekymmer.  

Jönköping 

ÖNH mottagning 
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I Jönköping har antalet läkarbesök minskat men tillgängligheten är bra. Antal remisser 

har minskat senaste perioden. I regionen jobbar man aktivt med remissgranskning och 

har rensat mycket i väntelistor. Finns en del felaktigheter i väntelistor som 

uppmärksammats i det pågående rensningsarbetet.  

Hörselvården 

Det finns lite problem med hörselvården, men väntetiderna är under kontroll. 

Tillgängligheten för återbesök är sämre.  

Operation/behandling 

Väntetider till operation är långa. Längst väntetid är det till specifika operationer 

kopplade till en särskild operatör. Väntetiden är ca 6-8 månader för operation av 

elektiva patienter. Patienter erbjuds att åka till andra ställen, men endast ett fåtal 

patienter tackar ja.  

Logopedi 

Logoped – ligger under rehab.  

I hela sydöstra sjukvårdsregionen pågår utvecklingsarbeten med att se över köer, 

remissgranskningar och översyn av vilka patienter som ska erbjudas tid samt att 

patienter som vill vänta – sätts på patientvald väntan för att inte räknas in i väntetider i 

den ”nya kömiljarden”.  

3. Otokirurkisk borr dag i sparsör. Förslag på datum har skickats ut – hur gå 

vidare?   

Det har varit oklarheter i vad som gäller kring dessa utbildningar. Oklart över behov och 

intresse då ingen svarat på datumförslagen. Utbildningen får skjutas framåt i tiden. 

Bozena skickar mejl till personerna i RAG grupp för öronkirurgi för att komma vidare i 

frågan och även planera för fortsatt utbildning om intresse finns. Kostnaden är ca 10000 

per person för två dagar. Planen är att satsa på en kurs till nästa år.  

4. Audiologi i Linköping 2020- Påverkan på CI team och andra utredningar av 

kommande pensionsavgångar? 

Det finns ett välbemannat och kompetent team för CI utredning och rehabilitering i 

Östergötland och det kommer att fortsätta till hösten trots brist på audiolog pga. av 

pensionsavgång (höst 2020). Det finns personer som går utbildning till audiologer så det 

finns planering framåt. Upphandling av audiolog tillfälligt? Tanja kommer att informera 

kontinuerligt till gruppen.  

5. Handlingsplan RMPO ÖNH 2019 – lägesrapport 

 Tillgänglighet – har diskuterats under punkt 2.  

 Riktlinje kort tungband - Riktlinjen för kort tungband är kommunicerad med 

RMPO tandvård och Primärvård. Kalmar har skrivit ett förslag till information 

till föräldrar som tillägg till riktlinjen. Denna godkänns vid dagens möte och 

läggs ut tillsammans med riktlinjen på SÖSR hemsida. Tanja kommer att 

kommunicera den nationellt till NPO. Information behöver gå ut till alla berörda 

t.ex. BB, BHV, hälsocentraler. Detta genom mailinfo via resp. ÖNH VC i varje 

Region i SÖSR. 
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 Kunskapsstyrning organisation RAG – de fyra grupperna som startade upp sitt 

arbete under möte i Nässjö 27 februari har kommit igång i sina arbeten. 

Genomgång av de förbättringsområden som respektive grupp tog upp under 

mötet den 27 februari.  

6. Planering av möte för RAG vår 2020 (innan Rapport RMPO inkl. 

handlingsplan) 

Mötet med RMPO och de fyra RAG grupperna behöver planeras in i februari 2020 för 

att ligga i fas med kunskapsråd och årsredovisning för RMPO och handlingsplan.  

Årsredovisning för RMPO och handlingsplan för 20202 ska vara klar i april 2020. 

Beslutar att bjuda in alla RAG medlemmar till RMPO möte den 26 februari 2020.  

7. Övriga frågor 

Det finns flera riktlinjer som skulle kunna vara standardiserade och lika över SÖSR. 

När befintliga riktlinjer behöver följas upp eller skrivas om är det viktigt att det görs 

gemensamt i hela regionen. Genom standardisering kan arbetssätt effektiviseras och 

jämlik vård bedrivas samt förenkla för personal att utredningar görs på ett mer likartat 

sätt än idag.  

Riktlinjen om antibiotika profylax används inte lika i regionen. Det behövs en regional 

diskussion kring denna riktlinje.  

Linköping har ST akademi i höst – men ingen inbjudan har kommit. Tanja kolla upp 

och återkommer.  

Handlingsplaner för RMPO ÖNH måste skrivas om som strategiska mål i enlighet med 

en mall som ska användas av alla RMPO. Presentationen ska kunna användas på 

RMPO:s hemsida, som redovisning till kunskapsrådet samt regionsjukvårdsledningen. 

Inför handlingsplan 2020 behöver vi ha den strukturen med oss i målformuleringar som 

görs. Diskussion om RMPO ÖNH även borde följa kvalitetsmått såsom VRI, 

återinläggningar eller postoperativa infektioner. Dessa mått skulle kunna vara 

kvalitetsmått att använda både för säker vård och som ett kostnadseffektivt mål samt 

fungera som underlag till utvecklingsarbete.  

8. Tidsbokning  

Följande möten bokas in för RMPO ÖNH 

Videomöte 5/11 kl. 14.30–15.30 

Videomöte 22/1 kl. 8-10 

Stormöte i Nässjö 26/2 2020 kl. 9-14.30  

 

Vid anteckningarna  

Maria Svensson - sekreterare RMPO ÖNH 


