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Carina Folkesson Linköping  Maciej Pregiel  Eksjö närvarade ej      

Riyadh Mahmood Norrköping  Bongomin Otto Oskarshamn  närvarade ej  

Piotr Kobylanski Kalmar Zarouhi Sarkis Hertz Motala   

Greta Gustafson Linköping         Jonas Lind Jönköping   

Fredrik Lundin Linköping 

  

Pernilla Hammarlund sekreterare Linköping 

 

Minnesanteckning RPO-möte 2021-04-22 kl 15.00–16.30 
1. Genomgång av föregående agenda/protokoll 

 
2. Covid och dess påverkan på neurosjukvården i SÖSR 

• Linköping har pressat läge med högt antal covidpatienter. Neurologiska 
kliniken bistår med läkarkompetens till covidavdelning. Neurokirurgen 
rapporterar om hög belastning på NIVA med flertal covidpatienter. 
Operation och anestesi är påverkade. 

• Motala har platsbrist och problem med sjuk personal.  
• Jönköping har trots ansträngt läge kunnat korta köerna för 

öppenvården då den inneliggande vården har minskat pga. pandemin. 
• I Värnamo har man satt in extra ronder på söndagar för att underlätta, 

resurser från neuroavdelningen har flyttats till covidavdelningen. 
• Västervik är högt belastade. 
• Kalmar har tagit emot patienter från andra regioner vilket ger platsbrist 

men upplever ändå inte att mottagningen är negativt påverkad genom 
lösningar som t.ex. telefonkontakt istället för återbesök där det är 
möjligt. 
 

3. Årsrapport 2020 
Fredrik Lundin presenterar statistik över inkommande remisser till 
neurologiska kliniken i Linköping som ses öka över tid. Dock ses en halvering 
av inflödet från Jönköping/Kalmar som troligtvis beror på pandemin och dess 
reserestriktioner.  

Greta Gustafson, neurofysiologen berättar att de ser en stigande trend i 
inkommande remisser från alla delar av sydöstra regionen, under 2020 fanns 
dock en minskning troligen pga. covid-19. Även här ligger den största 
minskningen av remisser från Kalmar. 

Carina Folkesson ser ett ökat antal av remisser till neurokirurgen. 



 
 

 

Högspecialiserade utredningar har minskat drastiskt vad det gäller avancerad 
Parkinsons sjukdom. Tyvärr finns väntetider upp mot 1 år, delvis beroende 
personalförsörjningssvårigheter, delvis pga. att utredningslokaler är utlånade 
till pandemin.  

Avancerad epilepsivård ligger i relativ fas då den utförs på den egna 
avdelningen. Även NPH-utredningar ligger inom rimlig väntetid. 

Sammanfattningsvis är utredningssituationen med tanke på pandemiläget 
ändå förhållandevis rimlig eftersom man kunnat fortsätta med poliklinisk 
utredning i viss utsträckning till långväga patienter  från SÖSR. 

 
 

4. Läkemedels/nutritions-PEG 
Fredrik Lundin lyfter frågan om att centralisera kirurgin för 
läkemedels/nutritions-PEG då det varit en resursfråga i Linköping som 
kirurgkliniken här inte har kunnat tillmötesgå trots att man har uppdraget. 
Frågan är om kirurgiska kliniken i Eksjö skulle kunna vara ett center för PEG-
operationer i hela SÖSR. 

Alla är ense om att förslaget kan lyftas till en högre nivå och Jonas Lind tar på 
sig uppdraget att ta kontakt med kirurgklinikens chef i Eksjö för en första 
kontakt och diskussion och återkopplar därefter i första hand till Fredrik 
Lundin. 

 
5. Huvudvärk/Migrän 

Tidigare diskuterat i RPO- neuro. Arbetsgrupp utsedd som ska arbeta fram 
regionalt anpassade riktlinjer för migrän generellt men mer specifikt för 
CGRP-hämmare och botulinumoxinbehandling. 
 

6. Sjukvårdstransporter till och från US Linköping 
Ärendet gäller framför allt transporter mellan Kalmar och Linköping där det 
vore önskvärt med senare avgångar från Linköping. Fredrik Lundin har varit i 
kontakt med ansvarig person i Kalmar, sjukhuschef Ann-Kristin Svensbergh 
som har ställt sig positiv till förändringen men pga. pandemin har beslut ännu 
ej fattats. Fortsatt dialog kommer att föras. 
 

7. Telemedicinsk bedömning i ambulans vid stroke 
Arbetet är fördröjt och kommer att starta i september 2021. 
Frågan bör tas upp i strokerådet. Patrick Vigren kommer att ta upp frågan I 
RAG stroke. 
 

8. Information från NPO nervsystemets sjukdomar 
Patrick Vigren informerar om att NPO nu har en hemsida där det går att läsa 
om programområdets uppdrag, insatsområden samt olika nationella 
arbetsgrupper inom nervsystemets sjukdomar.  



 
 
 
Patrick Vigren uppmanar starkt att skicka remisser gällande epilepsikirurgi då 
den verksamheten är viktig och tappar vi uppdrag här så tappar vi den 
avancerade utredningen också. 
Han berättar även vad som sker inom NPO i dagsläget. 
RÖ kommer att ansöka om högspecialiserad vård för neuromuskulära 
sjukdomar inom ramen för nivåstrukturerad vård. 
 
 

9. Regiondag 2021 

Gruppen enas om att den kan vara svår att genomföra fysiskt men beslutar 
ändå att planera för ett fysiskt möte i Linköping i oktober 2021 och ha en plan 
för digitalt möte om det krävs. 

Ämnen att ta upp under dagen föreslås vara de som uteblev från den tidigare 
inställda sammankomsten gällande hydrocefalus och kognition. 

 

10. Övriga frågor 
• Ordförandeskapet RPO. 

Fredrik Lundin diskuterar möjligheten att ordförandeskapet skulle 
kunna innehas av representant från annat sjukhus/region än US. 
Gruppen är enig i att det känns mest naturligt att någon från Linköping 
innehar posten varför Fredrik Lundin kvarstår tillsvidare. Gruppen 
välkomnas ändå att fundera på frågan och återkomma med förslag. 
  

• Carina Folkesson, neurokirurgiska kliniken, berättar att de har slutat att 
faxa epikriser till patientens hemsjukhus vid utskrivning för att istället 
hänvisa till anteckning i NPÖ. Gruppen bekräftar att det fungerar utan 
problem.  

 

 

 

 

Sekreterare  

Pernilla Hammarlund 

 

 

 
 


