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Mötesanteckningar RPO Lung- och 

allergisjukdomar 

Datum: 2021-12-08  Tid: kl. 15.00–16.30  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 

 Patrik Nordenfeldt, Region Jönköping län 

 

Förhinder: Niels Hornstra, Region Kalmar län 

 Stefan Rustscheff, Region Jönköping län 

 Lars Ahlbäck, Region Östergötland 

 Thomas Gars, Region Östergötland 

 Roger Gunnarsson, Region Jönköping län 

 Karolina Forssén, Region Kalmar län 

 Urban Wennerström, Region Kalmar län 

 

 

 

 

1. Föregående mötesanteckningar 

Genomgång av mötesanteckningar. Dessa godkänds och läggs till handlingarna. 

 

2. Rapport från RAG 

a. Lungfibros Inom Östergötland finns en dialog med reumatologen. Ska 

utbyte vara mer lokalt inom varje region? I Jönköping är två reumatologer 

med på internronden. Magnus har skissat på ett utkast med att skapa en SSK-

mottagning inom området ILD. Hur bör strukturen ser ut? Hur ska 

monitoreringen se ut? Ska det vara kontaktssjuksköterskor? Kan vi samverka 

inom SÖSR. Magnus utkast skickas vidare till RAG fibros.  

b. Allergi – Lars Ahlbäck ny medlem i RAG allergi.  

c. Lungcancer – Nationella vårdprogrammet i lungcancer är uppdaterat 

Magnus, Niels, Anders och Anna har sett över detta och lämnat regional 

kommentar.  

 

3. Remissvar vårdförlopp 
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Endokrina sjukdomar - Diabetes med hög risk för fotsår 

Hjärt- och kärlsjukdomar - Venös sjukdom i benen – varicer och bensår 

Mag- och tarmsjukdomar - Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 

Nervsystemets sjukdomar - Stroke och TIA del 1, tidiga insatser och vård 

Nervsystemets sjukdomar - Stroke och TIA del 2, fortsatt vård och rehabilitering 

Rörelseorganens sjukdomar - Höftledsartros – proteskirurgi del 2 

Ovanstående sex vårdförlopp bedöms inte beröra RPO lung- och allergisjukdomar 

och kommer besvaras att vi inte är involverade i dessa vårdförlopp i remissvar till 

regionssjukvårdsledningens stab. 

Vårdförloppet Palliativ vård (Äldres hälsa) kommer att genomlysas djupare av 

Karin och återkopplas till ledamöter via mail senast den 10 januari.  

 

4. Remissvar Vårdprogram lungcancer  

Helena stämmer av RAG lungcancer med en förfrågan om deras remissvar även kan 

riktas från RPO lung- och allergi.  

 

5. Handlingsplan  

Genomgång av handlingsplan 2022. Se kommentarer nedan.  

Området Arbeta för god medicinsk kvalitet och tillgänglighet kommer lyftas på 

heldagsmöte under hösten 

Området Sjuksköterskemottagning inom lungmedicinska områden är en viktig del i 

det fortsatta arbetet. Önskemål om att fokusera initialt på interstitiell lungsjukdom 

(ILD) under 2022. Helena stämmer av med sjuksköterska i RÖ som vore en bra 

person att hålla i arbetet.  

Område Utbildningsinsatser inom RPO lung- och allergisjukdomar – Återuppta ST-

utbildning inom SÖSR – Utförs när det blir rimligt pga pandemi. 

Område Utbildningsinsatser inom RPO lung- och allergisjukdomar – Gemensamma 

patientfallsdiskussioner inom SÖSR – finns inom allergiområdet.  

 

6. Återkoppling VRE-utbrott i Östergötland. 

Oklart hur längre de skärpta rutinerna finns kvar. I nuläget pågår screening av 

patienter på flera avdelningar. En patient med VRE finns idag inlagd på 

lungavdelning. Flera skärpta rutiner: iAllmän övervakningsscreening i RÖ införd i 

form av att samtidigts som clostridium-test på görs även VRE-screening. VRE-

städning efter alla patienter (städ x 3). Enbart vård på enkelrum. ”Reglerat intag” på 

involverade avdelningar. Utbyte av inredning/ möbler med skavanker.  

 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer/remisseraktuella/endokrinasjukdomar.58973.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer/remisseraktuella/hjartochkarlsjukdomar.59049.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer/remisseraktuella/magochtarmsjukdomar.59051.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer/remisseraktuella/nervsystemetssjukdomar.59052.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer/remisseraktuella/nervsystemetssjukdomar.59052.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer/remisseraktuella/rorelseorganenssjukdomar.59053.html
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/2021/211115/nationellt-vardprogram-lungcancer.pdf
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7. Övriga punkter 

Medskickad fråga från Niels via mail: Hur resonerar vi kring tidig 

antikroppsbehandling vid covidsjuka som är immunkompromiterade. Inom RJL gick 

information ut innan midsommar inom RJL som inkluderade ett brev till patienten 

gällande detta. En mailkonversation startas inom RPO för att dela information 

mellan regionerna.  

 

NPO lung- och allergisjukdomar. Helena informerar. Nationell högspecialiserad 

vård och remissvar.  Flera regioner inom NPO ställer sig huvudsakligen negativa till 

centralisering av vård gällande Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre 

luftvägarna och Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik 

Socialstyrelsen har skickat ut en bruttonivålista. Helena visar denna och den 

bifogas mötesanteckningarna. Socialstyrelsen önskar få in nominering på personer 

som kan ingå i arbetet som experter. Helena har gulmarkerat områden som kan vara 

aktuella inom Lung- och allergisjukdom, t ex Hereditärt angioödem, här nomineras 

Patrik Nordenfeldt. Det finns fler områden där vi hr bra personer att nominera.  

Kunskapsrådet inom Medicin och akut vård byter värdskap till Kalmar och Karl 

Landergren blir ordförande.  

 

Kvällsmottagning? Är det någon region som har detta regelbundet inom 

lungmedicinska områden? Ingen har det på regelbunden basis av deltaganden 

ledamöter, men används som en extra åtgärd när det finns stora 

tillgänglighetsproblem.  

 

Vid anteckningarna Helene  

 


