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Mötesanteckningar Kunskapsråd diagnostik och sinnen 

Datum 2021 02 02 

Plats Video  

Närvarande Tatiana Jaklovska, Fredrik Enlund, Ylva Böttiger, Ninnie 

Borendal Wodlin, Åsa Ahlenbäck 

Del av mötet: Sofia Hartz, Anna Österström, Micael Edblom, 

Catrin Fernholm 

Frånvarande Robert Ring, Cecilia Gunnarsson, Mara Kosovic, Jan-Erik 

Karlsson, Pernilla Larsson Gran 

1. Föregående mötesanteckningar 

Läggs till handlingarna.  

2. Laget runt 
Kort presentationsrunda då Ylva Böttiger är ny representant i KR.  

o RPO Medicinsk diagnostik – Fredrik 

En god samverkan inom SÖSR och samarbetet mellan verksamheterna har 

vidareutvecklats under pandemin.  

Ny RAG grupp Medicinsk genetik. 

FOU- kan inte svara på helheten. Tyvärr har, de som har delade tjänster, inte 

kunnat genomföra mkt forskning. Däremot de som forskar 100% har haft bättre 

möjligheter att upprätthålla forskningen.  

o RPO Öron näsa hals - Tatjana 

SÖSR möte summerat året och kommit fram till att vi har klarat produktion och 

drift förhållandevis bra. Jönköping har ökat operationskapacitet bl.a. genom att 

operera kvällar/helger. Kalmar har fått hjälp från Västervik gällande operationer. 

RÖ står sig bättre för basalkirurgiska ÖNH ingrepp jmf innan pandemin tack 

vare upphandlad extern leverantör som ökade operationskapacitet. Har gjort 

flera förändringar exempelvis digitala och telefon besök inkl. extra mottagningar 

kvällar och helger hösten 2020.  

Dialoger om ökad tillgänglighet mellan tillgänglighetsdelegationen och NPO-er 

19-21/1. Enligt presenterade statistiska uppgifter är bland ÖNH patienter 

andelen som har väntat över 90 dagar störst, där närmare 7 av 10 patienter väntat 

över 90 dagar. 

FOU- en av de kliniker där forskning har fortsatt under pandemin.  

 

Kunskapsstyrning - arbete med sammanhållet vårdförlopp inom flera områden. 

Grav hörselnedsättning och Obstruktiv sömnapné sy. hos barn. Nationella 

arbetsgrupper hörselnedsättning audiologi samt otokirurgi och tonsilloperationer 

etablerades och initierade arbeten. 
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o RPO Tandvård 

Pernilla Larsson- Grahn, ny ordförande i RPO tandvård. Ny processtöjdare: 

Anna Fröberg, RÖ. Ingen ytterligare information.  

  

o RPO Ögon- Catrin  

Har fortsatt arbetet i programområdet. Olika utmaningar då vi saknar viss 

kompetens ex barnkompetens inom ögon. Hög andel återbud och uteblivna 

patienter under pandemin. Försöker hitta lösningar för patienter som har 

medicinska behov. Ex tält utanför sjukhuset för glaukompatienter- vårdpersonal 

möter upp patienter och enklare screening genomförs. Har påverkat 

tillgängligheten- stor patientgrupp som vården inte har träffat. 

Kunskapsstyrning/ nationella direktiv finns framtagna för att minimera tiden för 

besöket ex för patienter med våt AMD. Läkemedelskostnad ökar eftersom 

patienten får läkemedel utan undersökning.  

FOU- VFU placeringar har genomförts under året. Studenterna är på plats en 

vecka mot tidigare två veckor. ST utbildning- kurser har varit inställda. Fler 

utbildningar blir mer digitala. Forskningen har inte dragits ner, uppmuntrat att 

fortsätta forskningen.  

Forskning med patienter som har haft covid-19 och får problem med ögonen. Ett 

samarbete med Medicinsk rehab. 

Utmaning. Under en period var det stopp på att donera vävnader. Vilket ledde 

till brist på ögonvävnad och antalet ingrepp minskade.  Försökt att arbeta med 

kompetensutveckling men har varit svårt under pandemin.  

Skelning har blivit vård som kan anstå. Press på att hitta nya lösningar istället 

för narkos- lokala ingrepp.  

o RPO Sällsynta sjukdomar 

Ingen information 

o Fredrik Enlund Positivt med samarbete mellan olika typer av verksamheter och 

inom SÖSR. Mkt fokus på vaccination. Verksamhetsplanering pågår för 2021 

och sätta fokus på den ordinarie vården.  

o Sofia Hartz: Gott samarbete inom SÖSR exempelvis nya patientgrupper. Fokus 

på vaccinationsarbete. Arbetet med Personcentrerad sammanhållna vårdförlopp 

Testa systemet på RPO-nivå. Fungerat väl trots pandemin. Kommer att påverka 

samtliga kunskapsråd.  

3. Årsrapport 2020 tidsplan 
 
Årsrapporterna ska vara inlämnade till Åsa Ahlenbäck senast 25/3.  

Se Sydöstrasjukvårdsregionens hemsida för mallar och information.  Mallar Årsrapport 

 

4. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/arsrapport/
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Välkomna till strategidagen 3/2, 13-16.15 

 

 

Vid anteckningarna/ Åsa Ahlenbäck 


