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1. Föregående minnesanteckningar  

Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.  

 

2. Rapport från RAG 

a. Lungfibros – Planering finns för en utbildningsinsats tillsammans med 

reumatologen. Det finns en rekommendation vid provtagning som 

arbetsgruppen har satt ihop, denna skickas ut till ledamöter via mail.  

Diskussion i gruppen kring lungsjukdomar med reumatiska inslag.  

b. Allergi – Diskussion kring heriditärt angioödem,  

c. Lungcancer – Anna är inte närvarande. Magnus refererar från ett tidigare 

lungcancermöte. Punkter som berörs MDK utformning. Förändringar i NT-

råden. Världskongressen i lungcancer pågående.  
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4. Remissvar Screening för cystisk fibros - Rekommendation om att inte införa ett 

screeningprogram, informationspunkt.  

Ett förslag skickades ut innan sommaren till RPO:s ledamöter för översyn. Inga svar 

inkom från RPOs ledamöter och det skrivna förslaget har sänds in som remissvar.   

 

5. Rapport från NPO 

Vårdprogram för sömnapné har tagits fram nationellt. Det bildas en nationell 

arbetsgrupp för Lungfibros, tre personer nominerade från SÖSR. 

Listan med tidigare framtagna förslag för områden aktuella att genomlysa avseende 

om de är aktuella för nationell högspecialiserad vård (NHSV) har diskuterat igen i 

NPO lunga- och allergisjukdomar. Ledamöterna har där varit eniga om att ta tillbaka 

flera av gruppens tidigare föreslagna områden, med tanke på behov att finns inom 

varje sjukvårdsregion. Däremot stöder man tanken på att vissa ämnen kan ha en mer 

karaktär av kompetenscentrum beroende på tillgängliga spetskompetenser. 

NPO lunga allergi har dock kvar förslaget angående ”anafylaxi under kirurgi”. 

Dessutom pågår ju ett arbete avseende NHSV med avancerad endoskopiska ingrepp 

i övre och nedre luftvägar. Helena efterfråga om RPO önskar att någon fråga ska 

lyftas till NPO lung- och allergisjukdomar. 

 

6. Rapport från kunskapsrådet  

Helena ger en kortare rapport och kommer sedan att skicka ut mötesanteckningarna 

från kunskapsrådet när de publicerats. Från vårt RPO rapporterades att vi bildat 

RAG allergi och RAG lungfibros samt lyfte även de långa väntetiderna för DT-PET. 

Info delges om att Kalmar i dagarna fattat beslut om DT-PET 

 

7. Handlingsplan 2022 

Helene visare hur Sydöstra sjukvårdsregionens handlingsplan ser ut. Dels finns ett 

förberett dokument för handlingsplan dels en översiktlig vy i powerpoint. Som 

utgångspunkt finns de 7 patientlöfterna.  

 

8. Gruppens sammansättning, diskussionspunkt.  

Hur önskar vi att RPO Lung- och allergisjukdomar ska vara sammansatt? 

Traditionellt består NPO och RPO av läkare, men sammansättningen byggs efter 

behov. RAG har oftare en mer multiprofessionell sammansättning.  

Önskas en primärvårdsrepresentant som ledamot i RPO lung- och allergisjukdomar?  

 

9. Möte 27 oktober 

Detta har från början planerats att vara ett fysiskt möte i Västervik. Vi ombokar 

detta möte till ett digitalt möte, förmiddag halvdag. 8.30-12.00.  
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10. Övriga punkter 

Vilka får den tredje dosen av vaccin mot covid-19? De generella riktlinjerna som 

har skickats ut är lungtransplanterade och patienterna med cancerbehandling med 

cytostatika eller immunterapi under 2021. Det finns även utrymme för individuella 

bedömningar. 

 

 

 

Vid anteckningarna Helene  

 


