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Mötesanteckningar RPO ÖNH 
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1. Föregående anteckningar 

Genomgång av föregående mötesanteckningar. Fortsatt dialog kring följande punkt: 

SÖSR behöver utse en representant inom ÖNH som har bred allmän ÖNH kunskap 

och intresse till NAG för NKK. Ledamöterna har eftersökt intresse inom sina 

verksamheter men inget intresse finns. Det är viktigt att det finns en representant 

från SÖSR. Diskussion kring om annan yrkeskategori kan representera, men alla är 

överens om att det bör vara en läkare. Diskussion kring möjligheten att göra en 

alternativ lösning; en intresserad läkare från primärvården tillsammans med en 

läkare från ÖNH? Se bilaga 1.  Ledamöter återkopplar via mail.  

Finns det möjlighet att söka ekonomiska medel för att delta i NAG NKK? Helene 

undersöker.  

2. RPO uppdragsbeskrivning 

Hur ska RPO ÖNH förhålla sig till sitt uppdrag? Genomgång av dokumentet 

Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårds- 

regionen. Se bilaga 2.  

Utvärdering/Uppföljning – RPO behöver enas om gemensamma kvalitetsmått att 

löpande uppdatera, förslagsvis varje kvartal. Diskussion med utgångspunkt från de 

sju patientlöftena, se nedan. Alla ledamöter funderar kring detta och ger 

återkoppling till varandra via mail.  

 

Erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök 

Tillgänglighet. Vad mäts nationellt? Vilka besök räknas? Är de medicinskt 

orsakande avvikelserna borttagna eller ej? Helene undersöker 

 

Erbjudas diagnostik, behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i 

varje möte 

Svår att mäta. Istället fokus på att implementera ny kunskap.  

 

Vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan 
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Patientenkäten går ut vartannat år, går den att använda? 

 

Få tillgång till jämlik vård 

Kvalitetsregister, titta på jämlikheten mellan våra regioner.  

 

Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande 

screeningprogram 

OAE – hörselscreening hos nyfödda barn går inte att använda eftersom den är 

organiserad olika i resp. region. Inga andra screeningar på nationell nivå. 

 

Få tillgång till patientsäker vård 

Vad kan mätas? Postoperativ infektion?  

 

Erbjudas kostnadseffektiv vård 

Hur mäter vi det? Kostnad per patient (KPP) 

 

 

Effektivare möten. Ledamöter önskar att det på agendan noteras vad som är 

diskussionspunkter och vad som kan hanteras via mail. Önskvärt att enbart ha 1-2 

diskussionspunkter på agendan.  

Hur ska vi fördela oss inom gruppen? Ledamöter enas om att ansvaret för 

remisser ska fördelas lika inom gruppen. Helene gör en lista som utgångspunkt för 

roterande ansvar. Ledamot att tar till sig tillgänglig information och vidarebefordra 

den i lämplig form och omfattning till berörda.  

 

3. RAG – fortsatt arbete  

Diskussion kring hur man ska få igång verksamheten inom RAG igen. Ledamöter 

har dialog med de medarbetare som ingår i RAG. Tidigare handlingsplaner och lista 

på deltagare inom RAG bifogas dessa mötesanteckningar. Se bilaga 3, 4.  

Frågor: Vad är viktigt just nu? Vad önskar man sig få ut av arbetet inom RAG? 

Nästa steg? 

4. Bruttolistan  

Skickas ut som information. Ledamöterna har fått denna i tidigare skede med 

möjlighet att respondera. Bruttolistan med SFOHH:s kommentarer bifogas dessa 

mötesanteckningar, se bilaga 5. 

5. NHV HHC  

Skickas ut som information. Omarbetning av punkten ”Lokoregionala recidiv”. se 

bilaga 6. SÖSR och Norra regionen nominerar onkkirurger till arbetsutskott som 

jobbar med frågan. SÖSR representeras av Lovisa F. 
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6. IKBT (Internetbaserad KBT) vid tinnitus 

Informationspunkt. Det är från och med nu ok att skicka specialistvårdsremiss till 

Hörselvården på universitetssjukhuset i Linköping för internetbaserad KBT för 

tinnitus. Se implementeringsrapport i bilaga 7.  

7. Övriga punkter 

Tungbandsklipp – underlag framtaget av RPO Stockholm/Gotland. Tatiana skickade 

ut denna uppdatering från NPO 210827.  Lovisa har ansvar för att ta in reflektioner 

från RPO, återkoppla till Lovisa.  

 

Att göra:  Återkoppla punkt 1 – representant till NKK NAG. 

Återkoppla punkt 2 – Uppföljning/utvärdering utifrån patientlöften.  

Dialog punkt 3 – Dialog med RAG-medlemmar 

  Återkoppla punkt 7 – Tungbandsklipp, reflektioner till Lovisa 

 

 

Vi anteckningar Helene Wendell 


