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Mötesanteckningar RMPO ÖNH 

Datum 2019-11-05 

Plats Videomöte 14.30-15.30 

Närvarande Tatiana Jaklovska, Karin Rahm Björneld, Sven Tylstedt, 

 Bozena Wicik Ros,  

 

1. Föregående mötesprotokoll – uppföljningsfrågor, 
synpunkter, kommentarer 

 

o Tillgänglighet – alla jobbar med detta på resp. hemmaplan utifrån de lokala 

förutsättningarna 

o Otokirurgi i Sparsör 2020 – Bozena var i kontakt med Sparsör och fick några 

preliminära datum men ingen bredare återkoppling från öron kirurger i regionen 

förutom RÖ. Tar ny kontakt med kollegor och om intresset är svalt planeras inte en 

gemensam kurs 2020. 

o Audiologi RÖ – vi har bra bas av unga intresserade kollegor med två som går 

dubbelspecialistutbildning; seniora handledare är kvar fram till sommaren och 

schemaläggning sammansatt så att vi nyttjar maximalt kompetensen medan vi har den. 

Dialog om möjlig handledning på distans förs med seniora handledare som pensionerar 

sig.  

o Handlingsplan RMPO 2019 – tillgänglighet (enligt ovan); region gemensam riktlinje 

kort tungband – denna behöver dateras på hemsidan. Sekreterare RMPO uppdaterar med 

datum på dokumenten.  RAG – arbetet pågår dock inte strukturerat, återkoppling var 

varierande från resp. RAG – nytt arbetssätt diskuterades (se längre ner). 

o Standardisering av utredningar - Vi har på senaste mötet kommit överens om att vi 

behöver standardisera våra utredningar, behandlingar och uppföljningar i högre 

utsträckning – antibiotika profylax- och trombosprofylax lyftes upp – vi har nu beslutat 

att jobba vidare med dessa två riktlinjer och börjar samla befintliga rutiner för att 

uppdatera de och komma fram till en regionövergripande riktlinje för trombos- och 

abprofylax. Rimligt skall tumör, otokirurgi och rinologi jobba med detta eftersom där är 

dessa riktlinjer mest relevanta (mindre op. på länssjukhusen kräver ingen 

trombosprofylax)  

o Administration av ST-akademi - Förslag är att ST akademin ses som ett RMPO`s 

gemensamt utbildningsuppdrag och som sådan bör rimligen administrativt hanteras med 

gemensamma resurs – En fråga är om RMPO`s sekreterare kan bistå med hjälp av 

administrativa organisatoriska arbetsmoment; ST akademin organiseras en gång per 

termin. Närmast av Kalmar under våren april-maj med tema ESOFAGUS. Dialog 
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mellan Karin (eller efterträdare vilka delar av administration kan vara aktuella). Maria 

informerar att det inte finns möjlighet för RMPO processtödjarens att vara 

administrativt stöd för detta uppdrag. I uppdragsbeskrivningen för processtödjarna finns 

beskrivet att uppdraget är att fungera som stöd till RMPO:gruppens arbete.  

o Stort RMPO möte/RAG fortsatta arbete – förslag på nytt mötesdatum? 

Distansmöten: Nya förutsättningar i alla regioner kräver övergång till distansmöten 

istället för fysiska möten där det går detta av både miljö- och ekonomiska incitament 

Beslut om att stora RMPO mötet med alla RAG grupperingar ersätts med videomöten 

för resp. RAG 2 ggr./termin ca 1 timme vid behov längre. 

För att hålla detta viktiga arbete igång måste strukturen i organisation skapas – förslag 

är att RMPO`s sekreterare är sammankallande till dessa videomöten med frekvensen 

enligt ovan – mötestid med länk till videokonferens skickas till medlemmar i resp. 

RAG; förutsättning är att sekreterare får från respektive verksamhetschef kontakt till 

schemaläggare samt mailkontakt till resp. RAG medlemmar för att kunna planera in alla 

möten 2 ggr./termin för resp. RAG.  

o Kunskapsstyrning – sakkunniggrupp HHC; NAG tonsilloperationer; NAG 

hörselnedsättning. 

Definitiv sammanställning av sakkunniggruppen för HHC och glomustumörer 

presenteras enligt bilaga – inga kommentarer eller synpunkter – se bilaga 

Genomgång av uppdragsbeskrivning för NAG hörselnedsättning och NAG 

tonsilloperationer – inga synpunkter eller kommentarer – se bilagor. 

Frågan kom upp på vilket sätt NAG kommer att jobba för att klara så breda och 

omfattande uppdrag – varje NAG kommer att forma sitt arbetssätt utifrån egna givna 

förutsättningar (tidsåtgången är uppskattad till 10-20 timmar/vecka under 2019-2021) 

Presentation av arbete inom Kunskapsstyrning i Kunskapsrådet och RSL 

Information om ny modell för uppföljning av arbetet inom NPO och RMPO för SÖSR 

och inom Kunskapsrådet. 

Presentation och uppföljning sker löpande enligt bifogad mall där alla åtgärds- och 

handlingsplaner som SÖSR jobbar med på olika nivåer – NPO verksamhetsplan, NAG`s 

uppdragsbeskrivning samt RMPO och RAG handlingsplaner för 2019 och senare 2020 

är med i sammanställningen enligt dimensioner som definierar GOD VÅRD – se bilaga. 

 

Vid anteckningarna 

Tatiana Jaklovska 


