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Mötesanteckningar RPO-ÖNH 
Datum: 2020-08-27 
Plats: Skype  

Närvarande: Jaklovska Tatiana, Wicik Ros Bozena, Anna Parke, Sven Tylstedt, Farnebo 
Lovisa och Lillemor Broling 

 
  
1. Mötet öppnas 
2. Föregående protokoll gås igenom och godkänns  
3. Lägesrapport från resp. region-samtliga arbetar med den vårdskuld som 

byggts upp under pandemin. Svagaste länken är tillgång till operationstid. På 
de olika klinikerna arbetar hörselvården generellt med att kalla patienter 
genom att ringa upp. De i riskgrupp får välja om de önskar komma. Vid 
ansiktsnära vård används visir och munskydd för att skydda alla inblandade. 
Tumörpatienter som opererats i Östergötland har under pandemin prioriterats 
och har snarare fått en snabbare handläggning/behandling är normalt. 
Vårdskulden kan vara svår att överblicka då det finns ett latent behov hos 
patienter som inte sökt under pandemin. 

4. Remissvar NHV till Göran Attefors 1 sept., Socialstyrelsen deadline 1 okt. 
12826/2019-43 – Huvud- och halsparagangliom 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-
webb/ovrigt/huvud-och-halsparagangliom-remissversion-dnr-12826-2019-
43.pdf 
Tatiana kommer att göra en kortare sammanfattning till NPO som senare 
kommer med fullständigt utlåtande. Synpunkt från RPO-gruppen är att fler 
ställen hanterar detta område. Vetenskaplig litteratur visar sig inte stödja 
entydigt resonemanget om nivåstrukturering. 

5. CI statistik  – Tatiana visar i diagram 10 på skillnader mellan regionerna och 
lyfter frågan om jämlik vård. Är det över- eller underdiagnostik som leder till 
skillnader? Det visar sig att audionomerna har utökade möjligheter för 
habilitering innan de skickar vidare för operation vilket kan ha påverkat 
statistiken dock tekniska standarder för rehabilitering skall vara samma inom 
regioner och nationellt. I samband med diskussion och analys av resultat tas 
upp indikationskriterier för CI. Kalmar ÖNH önskar få skickat de underlag som 
finns i dagsläget för indikation till CI. Tatiana kontaktar professor och 
sektionschef Torbjörn Ledin för att ordna med detta.  

 
6. Kunskapsstyrning  

-Rutin kring patient- och närstående medverkan finns. I Region Kalmar finns 
en pool med utbildade brukarrepresentanter. Anna Olheden Region Kalmar 
hanterar detta. Tatiana undersöker om motsvarande möjlighet finns i Region 
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Östergötland ( lyfter upp frågan på kommande möte Kunskapsrådet den 16 
sept.) 

- prioriterings stöd NPO – Tatiana deltar i en RÖ`s övergripande arbetsgrupp 
som har uppdrag att ta fram arbetssätt för avveckling av de väntande för 
behandling/operation som under pandemin har fått anstå vården. Hon kommer 
att återkoppla till gruppen vilka förutsättningar som kommer att gälla.  

- aktuella personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp - ”Grav 
hörselnedsättning” och ”Sömnrelaterade andningsstörning och Obstruktiv 
Sömnapné hos barn”. Bägge grupperna är under sammanställning. 
Nominerad till vårdförlopp ”Grav hörselnedsättning” är Charlotte Eklöf 
Bäckstrand, EC HV Vrinnevisjukhuset. Hon kommer utöver detta uppdrag att 
bli vårdchef för hörselvården i Östergötland. Hon har bred kompetens och är 
också barnaudionom. 

- NAG tonsilloperationer + NAG hörselnedsättning – audiologi + NAG 
hörselnedsättning – otokirurgi klara för att starta arbete 

7. Uppföljning av handlingsplan (se protokoll från juni mötet) 
8. Övriga frågor: Möte den 30 september ligger kvar som fysiskt möte om inga 

andra reserestriktioner framkommer. Lillemor kontrollerar med hotell Hoöland 
sista datum för ev. avbokning. Ytterligare möte den 3 dec. är via Skype. ST-
akademin kommer att fortsätta som planerat. Lillemor kontaktar Anna Parke, 
Kalmar för att information ska kunna läggas på gemensam RPO-sida. 

 
 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling vik. sekreterare 


