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Handlingsplan 2020 för RPO ÖNH  
Förbättringsområden 

Process otoskleros 
Motivering ‒ behov och syfte 
Otoskleros är en av de diagnoser som kan debutera hos patienter i tidig arbetsför ålder 
och orsaka hörselnedsättning. Initialt är hörselnedsättning betingad av s.k. 
ledningshinder. Oftast utvecklas sjukdomen och påverkar innerörat som leder till 
kombinerad hörselnedsättning. 
 
I den initiala fasen där hörselpåverkan orsakas av ledningshinder kan sjukdomen 
behandlas kirurgiskt. I senare skede behöver nedsatt hörsel kompenseras med 
hörapparat. Det är den operativa behandlingsalternativet som gruppen kommer att 
analysera för att samordna att utredningar, indikationer för kirurgisk åtgärd och 
uppföljning/utvärdering sker genom rapportering till Kvalitetsregister. 
 
Vi har i Sydöstra sjukvårdsregionen årligen ca 40 ny diagnosticerade fall och därför är 
gemensamma riktlinjer för handläggning av högt värde. 

Patientlöfte och mål 
Samordnad process för diagnos av otoskleros i Sydöstra sjukvårdsregionen ger bättre 
förutsättningar för: 
• diagnostik och behandling enligt Best practice – jämlik vård 
• att känna sig välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan 
• likvärdiga och jämförbara rehabiliteringsinsatser och välfungerande 

indikationskriterier 
• patientnära forskning genom större kohort av patienter som handläggs utifrån 

samma bedömningskriterier  

Konsekvensbeskrivning 
Jämlik, effektiv och kunskapsbaserad vård. 

Ansvarsfördelning 
Arbetsgrupp RAG audiologi/otologi fördelar arbetsmoment utifrån kompetens i 
gruppen.  

Uppföljning 
Delmål redovisas efter kommande RAG mötet den 9 juni 2020. Uppföljning av 
kvalitetsmått via Kvalitetsregister Otoskleros. 
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Utvärdering 
Q4 2020 förväntas processen vara kartlagd och gemensam riktlinje publicerad, 
implementerad i resp. verksamhet.  
 

Samverkan 

Nationell nivå 
NAG hörselnedsättning – otokirurgi planerar uppstart under 2020. Otoskleros kan vara 
en av de diagnoser som kommer att belysas pga. begränsade volymer, vinster i 
livskvalité för unga, arbetsföra patienter, enkel kvalitetsuppföljning med fokus på 
hörselförbättring samt ev. komplikationer som måste beaktas. 

Sjukvårdsregional nivå 
RAG audiologi/otologi 

Lokal nivå och kommuner 
Samarbete med privata vårdgivare (hörselvården, specialist läkare ÖNH) i Region 
Östergötland kan vara aktuell för identifiering av patienter med ledningshinder som kan 
vara aktuella för fortsatt utredning och diagnostik av otoskleros. 
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