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Mötesanteckningar RPO Lung- och 

allergisjukdomar 

Datum: 2021-10-27  Tid: kl. 8.30–12.00  Plats: Digitalt möte, zoom  

 

Närvarande: Helena Engström ordf. Region Östergötland 

 Helene Wendell processtöd/sekr, Region Kalmar län 

 Magnus Kentson, Region Östergötland 

 Karin Cederquist, Region Östergötland 

 Niels Hornstra, Region Kalmar län 

 Patrik Nordenfeldt, Region Jönköping län 

 Stefan Rustscheff, Region Jönköping län 

 Munir Mohammed, Region Östergötland 

  

Förhinder: Anna Fyrenius, Region Östergötland 

 Thomas Gars, Region Östergötland 

 Roger Gunnarsson, Region Jönköping län 

 Karolina Forssén, Region Kalmar län 

 Urban Wennerström, Region Kalmar län 

 

 

1. Föregående mötesanteckningar 

Godkänns och läggs till handlingarna.  

 

2. Laget runt lägesrapport 

Summering är att flertalet lungmedicinsk mottagningar har problem med 

tillgängligheten, både på allergi- och lungmedicinska sidan. Resurserna räcker inte 

till på läkarsidan. Ett sätt att angripa detta är genom handledd ST-läkarmottagning 

ett annat sätt är sjuksköterskeledd mottagning. Pandemin har också varit bidragande 

till problematiken med tillgängligheten. 

Det har uppkommit bristande utrymme för bronkoskopier inom verksamheterna, 

upplevelse är att det till stor del beror på att fler koloskopier genomförs i samma 

lokaler.  

Munir tillkännager att han kommer att avsluta sin tjänst inom kort och därför är 

detta hans sista möte inom RPO.  

 

3. Behov av utbildningsinsatser i SÖSR? 
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Ledamöterna inom RPO ser det prioriterat att starta gemensam ST-utbildning igen. 

Denna har tidigare hållits av Antje Kuhlmann, studierektor i Linköping. Det finns 

också värde av digitala utbildningar likt den som hölls under v 42, en uppföljning 

efter WCLC ( världskongress lungcancer). Det finns också ett stort värde av att 

träffas inom SÖSR för falldiskussioner, exempelvis såsom har initierats av Christina 

Trintafyllidou inom området lungfibros. 

 

4. Rapport från RAG 

a. Lungfibros - Christina Trintafyllidou har samlat SÖSR för falldiskussion, 

mycket värdefullt.  

b. Allergi - Stor skillnad finns inom SÖSR för hur man hanterar biologiska 

läkemedel vid astma. Det finns behov av standardprotokoll/guidelines för att 

göra lika inom sjukvårdsregionen.  

c. Lungcancer – Lungcancerprocessen går framåt, Anna Fyrenius är rätt 

person som processledare via RCC sydöst.  

 

4. Representanter NAG Lungfibros 

RPO Lung- och allergisjukdomar har nominerat Christina Trintafyllidou (läk), Ewa 

Petterstedt (ssk) och Maria Kokkala (läk) till NAG Lungfibros. Alla från RÖ. 

Ledamöterna har inga synpunkter på detta och inga ytterligare nomineringar.  

 

5. Rapport från NPO och kunskapsråd 

I sin roll som SÖSR representant på NPO och kunskapsråd för Helena information 

från RPO till dessa forum och även i motsatt riktning. Helena lyfter under detta 

möte följande från NPO och Kunskapsrådet: Covid-19, NAG matallergi, NAG 

sömnapné, NAG lungfibros som är under uppbyggnad.  

 

6. Gruppens uppdrag och sammansättning 

Dialog kring RPO:s uppdrag och sammansättning utifrån uppdragsbeskrivningen för 

RPO inom SÖSR. Under rubriken ordförandes uppdrag förordas att ordföranden 

roterar mellan RPO:s ledamöter. Ingen av ledamöterna ser behov av att byta 

ordförandeskap.  

 

7. Remissvar Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Psykisk hälsa: Schizofreni – fortsatt vård och stöd 

Rörelseorganens sjukdomar: Knäledsartros 

Öron-, näs- och halssjukdomar: Grav hörselnedsättning 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/09/RSL_20210907_punkt_4a_uppdragsbeskrivning_rpo.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/09/RSL_20210907_punkt_4a_uppdragsbeskrivning_rpo.pdf
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RPO lung- och allergi ser inte att någon av dessa vårdförlopp berör RPO lung- och 

allergisjukdomar varav inga synpunkter lämnas. Helene återkopplar till Charlotte 

Sand.  

 

8. Handlingsplan 2022 

Inom ramen för RPO:s uppdrag ska en handlingsplan lämnas in varje höst, detta år 

senast den 3 nov. Helene nämner att det finns ett påbörjat förslag. Ledamöter 

godkänner att förslaget skickas ut på påseende inom kort. Helene lägger in delar av 

det som tagits upp på dagens RPO och koppla detta till patientlöften.  

Framöver är det också bra om RPO tillsammans tittar in på de data som finns under 

vården i siffror. Detta läggs på agendan vid ett längre fysiskt möte.  

 

9. Mötestider för våren 

RPO önskar bokade 1-timmarsmöten en gång i månaden samt ett heldagsmöte. 

Bokningen läggs på 1½ timme för att skapa marginal.  Följande tider bokas in för 

möten under våren 2022: 

3 feb kl.  13.30–15.00 

10 mars  kl. 13.30–15.00 

24 mars  kl. 9.30–15.00, heldag i Västervik 

5 maj  kl. 13.30–15.00 

9 juni kl. 13.30–15.00 

 

10. Övriga punkter 

VRE-utbrott på lungsektionens slutenvårdsavdelning i Linköping sedan en kort tid 

tillbaka och det finns under mötet inte klarhet i hur länge stränga restriktioner gäller, 

dvs intagningsstopp, enkelrum och förbud mot att flytta patienter. Detta påverkar 

även verksamheterna MAVA, MIVA, IVA samt onkologens slutenvårdsavdelning 

som finns i angränsande lokaler till lungsektionen. När Helena har fått mer 

information om den fortsatta planeringen tillskapas ett möte/avstämning/information 

för att klargöra om det behövs alternativa planer för utomlänspatienter.  

Covidvaccination – Många patienter eftersöker om de är berörda för att få tredje 

dosen för vaccinering av covid-19. Hur ser det ut i SÖRS? Summering av 

diskussionerna är att tredje dosen ordineras sparsamt och behandlande läkare är 

beslutande. 

 

11.  Remissvar: Nationell högspecialiserad vård 

Diskussion kring de båda remissvaren och RPO enades om följande: 

 

https://vardenisiffror.se/
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Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna – RPO lung- och 

allergisjukdomar tillstyrker inte antalet enheter under 1:a punkten, sida 7. Detta då 

man ser en risk för minskad samverkan inom SÖSR samt förlorad förmåga till 

långsiktighet. För punkterna 2-5 tillstyrks antalet enheter.   

 

Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik - RPO lung- och 

allergisjukdomar tillstyrker inte antalet enheter, sida 7. Detta då man ser en risk för 

minskad samverkan inom SÖSR samt förlorad förmåga till långsiktighet. 

 

 

Vid anteckningarna Helene  

 


