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Plats Skype möte  

Närvarande Tatiana Jaklovska, Sven Tylstedt, Anna Parke, Bozena Wicik 

och Lillemor Broling Ros 

 

1) Föregående protokoll 
Godkändes 

2) Advent, jul och nyår i ljuset av pandemiutvecklingen- samtliga kliniker är påverkade 

av pandemin men försöker så sköta sin verksamhet så normalt som möjligt. Tillgänglighet för 

operationer är lägre och akuta fall prioriteras.  

Mycket av hudtumör kirurgi görs på mottagningar – Jönköping, Kalmar, Västervik. Om det görs på 

operation är det ÖNH personal som assisterar. RÖ har denna kirurgi på DAK på lokala salar, hos 

privat leverantör med sina egna kirurger och bara en liten del på mottagningsrum eftersom det 

utrymmet och personal behövs för besök på öppenvårdsmottagning. Behov av lokala salar lyftes i 

fastighetsgrupperna som jobbar med om- och tillbyggnad av sjukhuset. 

Där det varit möjligt har personal fått gå vidare till Covidvård. RÖ:s slutenvårdsavdelning 27 fick 

uppdrag att fördubbla sin kapacitet för att kunna ta emot 6 satelitpatienter. Mottagningspersonal 

från Vrinnevisjukhuset tjänstgör på pandemiavdelning (1 ssk + 2 usk) – viss begränsning av 

öppenvårdskapacitet. Läkargruppen framförallt yngre kollegor går förutom den egna jourlinjen två 

till, kirurgisk och medicinpandemiavdelning. 

Östergötland kommer under julhelgerna och vid nyår att ha en kraftig begränsad tillgång till 

operationssalar. Om det finns behov av snabba utredningar/vävnadsprovtagning kan hjälp från 

hemklinik i regionen behövas. 

 IKBT (internetbaserad KBT för tinnitus) - Tatiana berättar att de under januari kommer att starta 

upp denna verksamhet för tinnituspatienter. När arbetssättet är etablerat kan övriga inom SÖR 

skicka patienter (ev. andra kvartalet 2021) och därefter kommer övriga Sverige att erbjudas 

tjänsten. Internet-KBT planeras vidga sina arbetsområden med yrselpatienter framöver. 

RAG audiologi har skickat sin rapport om otoskleros. RAG rhinologi har under 2020 pausat sitt 

arbete p g a den rådande pandemin. 

3) Kunskapsrådet Diagnostik och sinnen- ny websida till RPO som ges mer ansvar för 

innehållet https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-

mallar/webbpublicering.   

Handlingsplan 2021 RPO-ÖNH finns publicerad på denna sida. Tatiana går igenom den. Aktiviteter 

som ännu inte hunnits med under 2020 kommer att följa med in i 2021. Planen har en rimlig 

ambitionsnivå. Hänsyn måste tas till att alla verksamheter behöver hantera den vård som behövde 

anstå under 2020. 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Anna kontaktar Conny Thålin i Jönköping för att få hjälp med att lägga upp en mapp för ST-

akademin, ref. till programområde Hjärta och kärl. 

4) Verksamhetsplan NPO ÖNH under framtagande 
Tatiana redogör och visar strukturen för verksamhetsplanen NPO 2021 – bifogas i arbetsversion.   

Det som lyfts här behöver inte repeteras i RPO:s handlingsplan.  

5) Årsrapport 2020 
Årsrapporten från föregående år gås igenom och en punktlista tas fram med ev. uppföljningar i 

rapporten 2020. Denna punktlista skickas separat för ev. justering och komplettering. 

6) Övriga frågor 
Nästkommande möten sker via skype: tisdagen 26 januari kl. 10.30–12.00 samt tisdagen 2 mars 

kl.10.30–12.00. Skypelänk skickad. 
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