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Mötesanteckningar RPO ÖNH 

Datum 2021-06-01 

Plats Skype  

Närvarande Wicik Ros Bozena, Anna Parke, Sven Tylstedt, Jaklovska 

Tatiana och Farnebo Lovisa  

 

1. Föregående anteckningar – Dessa godkänns och läggs till handlingarna 

2. SÖSR behöver utse en representant inom ÖNH som har bred allmän ÖNH 

kunskap och intresse till NAG för NKK – Tatiana kontrollerar tidsåtgång och 

skickar information till samtliga. Arbetet startar så fort som gruppen är formad och 

all formalia genomförd. Förslag på namn skickas till Tatiana innan midsommar.  

3. Diskussion kring uppdragsbeskrivningen - Tatiana berättar att hon lyft följande i 

kunskapsrådet: Roterat tidigare med två års intervall i övriga grupper såsom NPO 

och kunskapsråd, men inte i RPO, varför? De har tagit med sig frågan och tar 

kanske upp det igen. Om det ligger kvar kommer det påverka Tatianas förordnande 

utifrån mandatperioden. Bra om gruppen har en plan för detta. 

Uppdragsbeskrivningen är mastig. Diskussion kring arbetssättet, arbetsfördelning, 

ansvarsfördelning tas vid mötet den 30 aug. 

4. Mötestider under hösten 2021  

30 aug. kl.13,00-14,30 

4 okt. kl. 09,00-10,30 

12 nov. kl. 10,30-12,00 

Decembermötet hålls fysiskt om epidemiologiska situationen tillåter.   

5. Övriga frågor- ST-akademin har ett färdigt program t o m hösten 2022. 

Planeringsmöte mellan studierektorerna om fortsättningen kommer ske. ST-

akademierna har varit uppskattade och med hög kvalitet. Synpunkter samlas in runt 

årsskiftet. Anna visar vilka kurser som ingår och utvärderingar f o m 2007. 

Akademin får bra betyg och bedömningen har dessutom ökat över tid. 

Artikelgranskning och praktiska moment finns nu med i akademin. Nätverk bildas 

också på bra sätt genom denna satsning. Ev. kommer nationella kurser erbjudas 

vilka innebär 7 delakademier med en under respektive universitetssjukhus f o m 

2025. Detta kommer gå ut över den egna ST-akademin. Om den nationella 
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akademin inte kommer igång förrän 2025 kan vi planera ytterligare en omgång i 

egen regi. Plan läggs vid årsskiftet för att ta definitiv ställning. 

Ottokirurgi- Kalmar LSK har alltid haft en kirurg som opererar detta. Denne kirurg 

finns nu inte kvar och handledning för den kompetens som finns behövs. Aktuellt 

handleder senior öronkirurg från Lund. Det är önskvärt att kunna hitta fungerande 

handledningsmodell inom SÖSR. Översyn av möjligheter i RÖ via Lovisa och 

Tatiana. Senior öronkirurgi kan vara ett alternativ tills situation stabiliseras och 

kapacitet av operationsutrymme tillåter mer långsiktig planering för att kunna 

schematekniskt säkerställa öronkirurgisk kompetens var den behövs. 

Benigna hudförändringar, var går gränsen? – Bara de som kan vara maligna 

opereras i Linköping. Det kan komma att ändras. Ibland opereras de i Västervik 

men prioriteras inte. Jönköping går via hud för bedömning. Aterom opereras hos 

samtliga. Kalmar handlägger på samma sätt som Jönköping.  

Anställa ST- Tjänsteenkät senaste året visar en viss överanställning av ST-läkare 

som kan leda till övertalig ÖNH kompetens. Situationen skiljer sig mellan 

storstadsregioner och länsbyggden. En andel på 25 % beräknas gå över till annan 

specialitet eller flytta från kliniken. Tjänsteenkäten räknar in det bortfallet. Samtliga 

känner att det är ett problem och måste agera för att få kontinuitet.  

Fortsatta arbetet inom RAG - Formerna för arbetet i RAG diskuterades. Behövs 

förtydligande av uppdraget och mer styrning/ledning från RPO? Mötet är enigt 

kring att ett tydligt uppdrag, tidsram, efterfrågan av resultat och avsatt tid är centrala 

faktorer för att arbetet ska fungera. Vi fortsätter diskussionen kring RPOs roll som 

uppdragsgivare vid nästa möte.  

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lillemor Broling 


