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Mötesanteckningar RPO ÖNH 

Datum 2021-11-12 

Tid 10.30–12.00 

Plats Zoom  

Närvarande Anna Parke, Sven Tylstedt, Jaklovska Tatiana, Farnebo Lovisa, 

Torbjörn Ledin, Carolina Sundh, Jenny Lilja, Konstantinos 

Roussos och Helene Wendell 

  

 

 

 

Dagordning 

1. Presentationsrunda.  

Jenny Lilja är ny ledamot i RPO ÖNH, verksamhetschef för ÖNH-kliniken på 

Länssjukhuset Ryhov. Hon hälsas varmt välkommen. Fortsättningsvis kommer 

också Fredrik Jönsson från samma verksamhet att kallas som ledamot i RPO ÖNH.  

Under dagens RPO är även ordförande för RAG inbjudna.  

 

2. Föregående mötesanteckningar 

Gås igenom och läggs till handlingarna.  

Återkoppling kring punkten NHV HHC – punkt 5, lokoregionala recidiv. 

Socialstyrelsen sammankallade till möte, summeringen av mötet att hela punkten 5 

tas bort och rekommendationen är att lokoregionala recidiv inte ska 

nivåstruktureras. Punkt 1-4 kvarstår.  

Återkoppling kring punkten gemensamt tillgänglighetsarbete. Ett första möte inom 

SÖSR har varit där RPO ÖNH gav information om verksamheten. Nu inväntas en 

sammanställning och återkoppling om nästa steg.  

 

3. RAG-dialoger/Handlingsplan 2022 

RPO ÖNH har tidigare beslutat om fyra fasta regionala arbetsgrupper (RAG) som 

följer Otorhinolaryngologins och Huvud- och halskirurgins subspecialisering. 

Adjungering av fler arbetsgrupper och/eller sakkunniggrupper kan uppstå/upplösas 

efter behov. Önskemål från dagens RPO är en gemensam dialog 1gång/termin och 

att man utifrån sin RAG tänker konsekvensanalytiskt; Kan det finnas en rimlig 
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förklaring till varför vi gör olika, till våra resultat mm. Hur ser remissinflödet ut, 

stämmer det med demografin? 

RAG behöver inte enbart bestå av läkare. Även andra kompetenser kan vara aktuella 

som fasta eller adjungerade ledamöter för att RAG ska skapa en helhetsbild inom 

området. Arbetsgruppens sammanställning definieras av området som skall belysas.  

 

RAG Rhinologi – Konstantinos Roussos   

Inom RAG Rhinologi finns ett bra samarbete och aktuella frågor tas de upp för 

diskussion, men vissa delar är lite oklara. RAG upplever inte så stora skillnader 

inom SÖSR och att det i dagsläget inte finns stora områden att belysas. RPO lyfter 

septumplastik som ett intressant område att fördjupa sig inom eftersom det finns en 

variation mellan regionerna kring de åtgärder som görs. 

Handlingsplan 2022: Fortsatt arbete med nästäppa 

 

RAG Otokirurgi – Torbjörn Ledin 

Personer inom arbetsgruppen är ganska upptagna och det är svårt att få till 

momentum. Områden som särskilt behandlas just nu delvis allmän lätt 

hörselnedsättning och barn. 

Dialog kring hur man implementerar det fina arbete som görs nationellt. Det är svårt 

och det tenderar att gå långsamt när det ska tas genom förbestämda nationella 

kommunikationsvägarna ned till verksamheten. Det är stort, komplext och 

involverar även privata aktörer.  

Det har framkommit att det inom SÖSR finns en variation kring hur vi rehabiliterar 

personer med hörselnedsättning. Detta kan bero på olika organisationer och 

resurssättningar för logopeder. Hur ska vi jämna ut detta? Ett förstasteg är att samla 

kontaktuppgifter för professioner inom området logopedi. Respektive region skickar 

detta till Torbjörn 

Handlingsplan 2022: Klargöra rehabiliteringsprocessen och eventuella olikheter i 

stödet runt patienten i CI processen med särskild hänseende för logopedi. Påverkar 

olika organisatoriska strukturer för logopedin inom SÖSR jämlik vård? 

 

RAG Larynx/Esofagus – Carolina Sundh  

Arbetet inom delområdet Esofagus är sparsam. Diskussion under mötet hur 

skillnaden kring ingrepp/åtgärder är mellan regionerna. Om det finns skillnad – 

varför? 

Arbetet inom delområde Foniatri pågår, främst inom området tungbandsklipp. 

Dialog på RPO att man inom SÖSR gör olika, t ex åldersspannet för när man utför 

tungbandsklipp. Kan vi göra lika? 

Handlingsplan 2022: tungbandsklipp, hyaluronsyreinjektion 
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RAG tumör - Lovisa Farnebo 

Det finns flera samverkansformer man använder sig av med god dialog och verkan. 

Pågående arbete finns inom implementering av nationellt vårdprogram för 

cancerrehabilitering.  

Handlingsplan 2022: Cancerrehabilitering – implementering av nationellt 

vårdprogram och deltagande i kommande arbete i nykonstruerad NAG rehabilitering 

HHC 

 

4. Remissvar - Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna samt 

Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik.  

Remissvar är gjord i samråd med RPO Lung- och allergisjukdomar och är inskickat 

den 8 november 2021. 

Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna 

Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig inte bakom förslaget om 5 nationella enheter 

under punkt 1 i remissen. Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom förslaget om 

4 respektive 2 nationella enheter under punkt 2-5 i remissen. 

Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik  

Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig inte bakom förslaget om 5 nationella enheter.  

 

5. ST-läkarakademin. Ett nytt nationellt upplägg för ST-akademin är på gång med 

start 2023, initialt med två kurser. Detta gör att den lokala ST-akademin kommer att 

behöva omorganiseras. Ett möte är planerad på måndag den 15 nov 2021 för 

universitetssjukhusens verksamhetschefer, Tatiana deltar och återkopplar sedan till 

RPO.  

 

 

Vid anteckningar Helene Wendell 

 


