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1) NPO ÖNH möte den 25 sept. i Linköping - NPO träffar ordf. i NAG grupper samt 

ordf. i arbetsgrupper för Sammanhållet och personcentrerat vårdförlopp. 

Skriftlig rapport kommer. 

2) Mötestid och plats för nästa träff 3 dec. – Möte via Skype utökas för att gälla mellan 

kl. 08.00-12.00. Mötet kommer att behandla Verksamhetsplan 2021 och Uppföljning 

2020. Samtliga RAG behöver återkoppla sitt arbete. Tatiana mailar dem och Lillemor 

bistår med mailadresser. 

3) Vårdprogram SSC- Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Remisser ökar till 

logopeder. Dessa behöver ha specialistkompetens. Vetenskapligt underlag efterfrågas 

där det framgår vad som förväntas av logopederna för att ÖNH ska kunna ta ställning. 

Vårdprogram skivepitelcancer-Lovisa går igenom underlaget. Det är ordrikt, långt och 

upprepande. Kort sammanfattning De flesta patienter är äldre runt 80 år men patienter  

f o m 40 år bör uppmärksammas. Få patienter kommer till ÖNH gällande huvud/hals. 

Underlaget beskriver patienter med låg risk till hög risk samt olika riskfaktorer. 

Materialet tar även upp sekundärprevention. Synpunkter på underlaget: bra med samlad 

information som är lättillgänglig och att det finns flödesscheman. 

4) Chefs- och professorsinternat 12-13 nov. Bergendal slott, Sollentuna, representation 

från samtliga enheter i sydöstra sjukvårdsregionen  

5) ST akademi – kommer att genomföras genom fysiska möten. Första 

utbildningstillfället-trauma, behöver sättas, förslagsvis någon gång i mars dock inte den 

5:e. Eventuellt kommer det framöver att bli nationella kurser för alla områden. Det 

innebär att ST-akademin på sikt kan fasas ut. Nätverksbyggande som man också kunnat 

uppnå genom akademin kanske kan byggas upp på annat sätt. 

6) Övriga frågor – Diskussion kring operationsköer och hantering av dessa med anledning 

av pandemin. De som har bra och fungerande rutiner delar med sig till övriga. 
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