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Mötesanteckningar RPO ÖNH 

Datum 2022-01-25 

Tid 13.00–14.30 

Plats Zoom  

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

Jenny Lilja och processtöd Leni Lagerqvist 

Adjungerad: Bea Kovacsovic och Jacob de Geer från RÖ radiologi / neuro 

Förhinder:  Fredrik Jönsson 

  

 

Dagordning 

1. Föregående mötesanteckningar  

I brist på tid prioriterades inte genomgång av dessa. 

2. MR – undersökning i samband med utredning av CI 

Bakgrunden till punkten är att Jönköping och Kalmar ställer frågan om de i samband 

med utredning för ställningstagande av CI kan bidra med insatser från respektive 

region, detta sett ur ett patientperspektiv med syfte att minimera antalet resor och 

restimmar för berörda patienter och anhöriga. 

Bea och Jacob som adjungerats till denna punkt beskrev att målgruppen är liten. Det 

rör sig om ca 60 patienter per år inom SÖSR varav dessa är 20 barn. Komplexiteten 

i samband med dessa utredningar kräver erfarenhet och kompetens av typen ”head 

neck level 3” vilket både Bea och Jacob besitter tillsammans med ett mindre antal 

kollegor i landet. Just nu finns inte denna kompetens i Jönköping och Kalmar. Då 

antalet patienter är få är denna kompetens att likställas med högspecialiserad vård 

tillika bör utföras av ett mindre antal specialister med särskild kompetens. I 

samband med utredningen i Linköping säkras även att intilliggande processer och 

utförare tar del av den information som framgår av neuroradiologens analyser samt 

att ev. kompletterande uppdrag från specialistteamet kan tillkomma. 

Summering 

I dagsläget kvarstår att Linköping team tar hela utredningsdelen på plats i 

Linköping. För att undvika onödiga radiologiska insatser uppmanas Jönköping och 

Kalmar att förmedla denna process till berörda inom respektive län.  

RAG hörselnedsättning får i uppdrag att se över CI utredningsprocessen vid en 

gemensam diskussion mellan audiologer och CI teamet i SÖSR. Syfte: identifiera 

delar som kan effektiviseras genom samordning av utredningar – färre 
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patientbesök/minska resbehov för utomlänspatienter, minska antal radiologiska 

undersökningar. Har vi samma syn på vem gör vad och varför? 

 

3. ST-akademin – Punkt som hanterades vid föregående möte i dec. där RPO fastslog 

att den sjukvårdsregionala ”ST-akademin” upphör i nuvarande form.  

Under 2023 kommer de sju nationella kurserna att starta. Till dagens möte hade de 

tre regionerna fått i uppdrag att stämma av frågan om fortsättning, men pga olika 

omständigheter hade alla inte haft möjlighet att ta upp frågan.  

Sammanfattning av den diskussion som fördes på mötet; 

• Samtliga ser behov av ST-läkarna får ökad kännedom om varandra både via 

nätverk och möten. 

• Ett förslag som framkom var att de tre regionerna utbildningstillfällen i tid, 

plats och form kunde synkroniseras mer.  

o Varje region tar kontakt med studierektorn för att se om det är 

möjligt 

• Ett annat förslag var att de i mindre grupper, då med representanter från 

varje region kunde få i uppdrag att arbeta med kunskapsstöd som RPO är i 

behov av att revidera. 

 

Diskussion på respektive klinik och frågan tas upp igen under nästa RPO.  

 

4. Regionala vårdriktlinjer 

Gruppen tittade på den webbsida https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39972# 

som ska stängas ner och ersättas. Alla dokument är aktuella. I väntan på den nya 

webben finns alla dokument sparade på en server till dess att de åter kan visualiseras 

på den för dagen gällande gemensamma webbsidan.  

 

5. Årsrapport 2022 

RPO ÖNH fortsatte dialogen inför årsrapport 2021. Arbete ska vara klart mars 2022. 

Vid föregående möte gjordes nedan sammanställning på vilken utdata som ska 

redovisas i rapporten.  

 

Förtydligande gjordes dvs att de vid framtagande av data helt ska bortse från om det 

är patientvald väntan eller medicinskt vald väntan – fokus enbart på väntan oavsett 

orsak..  

• Antal patienter som väntar på operation i narkos per den 31/12 2021. Antal av dessa 

som väntat >90 dagar respektive >180 dagar (faktisk väntan) 

• Antal patienter som väntar på operation i lokal anestesi per den 31/12 2021. Antal av 

dessa som väntat >90 dagar respektive >180 dagar (faktisk väntan) 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39972
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Volym och produktion - Data tas fram för åren 2019, 2020 och 2021 

 

• Antal remisser in för läkarbesök (mottagning) totalt och antal accepterade remisser (av 

dessa) 

• Antal läkarbesök totalt och antal nybesök/återbesök (av dessa) 

• Antal besök audionom och antal nybesök/återbesök (av dessa) 

• Antal besök logoped och antal nybesök/återbesök (av dessa) 

 

Kirurgi 

• Antal operationer gjorda i narkos 

• Antal operationer i lokalanestesi 

 

Leni tar vid tidigare processtödet Helenes uppdrag tillika efterfrågar möjligheten om 

analysstöd inom SÖSR kan vara behjälpliga att ta fram gemförbara data inom 

ovanstående, för alla regioner. 

 

6. Processtöd 

Leni tar tills vidare vid tidigare processtödet Helenes uppdrag. Byte av processtöd är 

något som RPO-gruppen fått göra ett antal ggr. vilket är olyckligt, men som vi har att 

förhålla oss till. Leni och Tatiana stämmer av för att skapa det bästa utifrån de 

förutsättningar som råder. 

 

7.  Rapport NPO  

Pga tidsbrist utgick punkten och Tatiana förmedlar istället informationen skriftligen. 

- Nomineringar till NAG NKK ÖNH – se punkt 8. RPO ÖNH SÖSR nominerade 

Jan Wallqvist, specialist ÖNH från Jönköping och specialist i allmänmedicin 

från Kalmar (vi återkopplar till NPO ÖNH när nominering är klar) 

- Nominering till NAG HHC rehabilitering – nominerade för SÖSR är specialist i 

rehabiliteringsmedicin Frida Forsberg, US Linköping samt Lovisa Farnebo, 

specialist i ÖNH sjukdomar, docent 

- Beräknad tidsåtgång varierar mellan 8-20 timmar/månad (ordf. rollen i NAG 

ligger vid den högre gränsen och medlemmar vid det lägre) 

- NPO ÖNH kommer inom kort skicka information om fortsatt arbete med s.k. 

bruttolista – Socialstyrelsen avser att närmare belysa öronkirurgi där är de 

aktuella dg bl.a.: 

Barncholesteatom 

Revision av tidigare genomgången stapes kirurgi 

Kirurgi av takfönster 

Vestibularis schwanom 

Atresi 
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8. Övrigt 

Anna P. har tillsammans med övriga i gruppen fått i uppdrag att nominera till NAG 

primärvård-NKK. Preliminär resursåtgång 8-20 timmar/ mån under avgränsad 

period. 

Anna meddelar att det råder osäkerhet avseende den föreslagna deltagaren från 

Kalmar – allmänmedicinläkare. Anna P. tar stöd av processtöd Leni för att reda ut 

de interna hinder som råder.  

Om allmänmedicin kollega från Kalmar inte kan ta uppdraget behöver vi ersätta 

representant från SÖSR som antingen är allmänmedicin läkare eller ÖNH specialist 

med bredd och erfarenhet att samverka med primärvården i gemensamma frågor.  

 

9. Nya mötestider vår 2022 

 

14 feb  kl. 9.00–10.30 

14 mars  kl. 9.00–10.30 

16 maj  Nässjö kl. 10.00–15.00, fika från 9.30  

 RAG ansluter digitalt 

 

Vid anteckningar Leni Lagerqvist 


