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Mötesanteckningar RPO ÖNH 

Datum 2022-02-14 

Tid 09.00–10.30 

Plats Zoom  

Närvarande Anna Parke, Jaklovska Tatiana (09-09.30), Sven Tylstedt, 

Lovisa Farnebo, Jenny Lilja Fredrik Jönsson och processtöd 

Leni Lagerqvist  

  

Dagordning 

1. Föregående mötesanteckningar  

Två föregående möten, inga justeringar av anteckningar. 

Uppföljningspunkter 

• Tatiana har skriftligt förmedlat det som NPO hanterat: 

• Den nationella Verksamhetsplanen för NPO-ÖNH är inom kort klar för att 

spridas till RPO-nivån 

• Nominering till NAG HHC rehabilitering klar 

Där specialist i rehabiliteringsmedicin Frida Forsberg, US Linköping samt 

Lovisa Farnebo, specialist i ÖNH sjukdomar, docent 

• NAG-nominering allmänspec. från sydöstra gällande NAG-NKK är fortsatt 

inte löst, Kalmar arbetar med frågan tillika ser över hur detta kan säkras.  

• RAG-grupp för CI har initierats, RPO eniga om att de måste ges tid att ta sig 

an det uppdrag som tilldelats dem. 

• Enighet om att tid för ST-aktivitet som ersätter ST-akademin bör vara 

kortare än nuvarande tidsåtgång för akademi, förslagsvis avsätts ca 1 dag/år. 

Cheferna förmedlar detta till den egna studierektorn.  

 

2. NHV 

Tatiana berättar om de aktuella områden där Socialstyrelsen föreslår 

Nivåstrukturering av vården. Under våren kommer även den nuvarande sk. 

Bruttolistan att genomlysas, läs mer arbetet i stort följ länk . 

 

Summering 

Tatiana redogör för RÖs förslag vad gäller områden som bör nivåstruktureras inom 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
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öronkirurgi. Kalmar och Jönköping ställer sig bakom Rös förslag då man själva inte 

opererar dessa grupper.  

 

3. Vårdförlopp på remiss våren 2022 

Följande vårdförlopp kommer ut på remiss 15 feb. sista svarsdatum för nedan två är 

aktuella, men där RPO sannolikt kommer att avge svaret – ”inga kommentar”  

• Epilepsi 

• Obstruktiv sömnapné barn 

• Jättecellsarterit (framflyttat datum, återkommer med besked) 

Beslut att processtöd Leni säkrar att gruppen får ta del av PSVF för att slutligt 

avgöra om RPO har synpunkter att avge. 

Anna P erbjöd sig att läsa igenom PSVF Jättecellsarterit och återkoppla. Alla bör 

läsa OSA barn då ämnet sorterar under ÖNH. Epilepsi bedöms inte beröra ÖNH. 

 

4. Årsrapport 2021 

Processtödet visade ett första utkast på årsrapport för 2021, där förslag på områden 

och rubriker från mall diskuterades. Under rubrik Resultat Medicinsk kvalitet och 

tillgänglighet har RPO sedan tidigare enats om att titta på samma mått och 

kvalitetsregister som vid årsrapport 2020. Fördelning mellan ledamöter likt nedan 

kvarstår: 

• Kvalitetsregister Septumregister – Anna  

• Kvalitetsregister tonsilloperationer – Sven 

• Kvalitetsregister för personer med grav hörselnedsättning – Tatiana 

• Svensk kvalitetsregister för Huvud- och halscancer – Lovisa 

• Svenskt Öronkirurgiskt register för myringo- och ossikuloplastik - Fredrik 

 

Gruppen beslutade att tabeller, diagram och dylikt sammanställs i bilaga.  

Under mötet beslutade gruppen dessutom att var och en som fått uppdrag även till 

den samlade rapporten sammanställer en analystext för varje register i forma av en 

kortare sammanfattning dvs max 6-7 textrader att publicera i rapporten. 

 

Gruppen enades och att det stöd om utdata som Christine Lokrantz från RSG-

uppföljning och analys kommer att redovisas per region och inte per sjukhus. 

Följande går enligt Christine att ta fram 

 

Väntetider 

• 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) 
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• Väntande till operation på centralop. 

Produktion och volym 

• 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)  

 

Nedan angivna områden är något som varje region måste ta fram: 

(Gruppen förtydligande därtill beskrivningen med följande)  

- Antal kirurgiska operationer gjorda i narkos = på operationsenhet 

- Antal kirurgiska ingrepp med stöd av lokal anestesi = på mottagning eller 

motsvarande enhet. 

Leni tar fram förslag på tabell, som respektive region kan fylla i på regionnivå. 

Att notera och som gruppen föreslår bör läggas till årsrapporten är att antalet besök med 

relation till hudcancer ökar i RÖ men är ganska stabilt i Jönköping och Kalmar. 

Däremot upplever man att själva vårdbesöket tar mer tid i anspråk än tidigare. Det kan 

bero på krav på större marginal än tidigare eller fler tumörer i senare skede.  

Summering 

Gruppen kommer inom kort att delges textförslag som Tatiana och processtöd initialt 

enats om. 

 

5. Nya mötestider vår 2022 

 

7 mars - konferens 

LKG-teamet vid Sinnescentrum, Universitetssjukhuset Linköping hälsar 

medarbetare med intresse för vården av barn och unga vuxna födda med läpp-, käk- 

och gomspalt välkomna till digital konf.  08.15-12, se sep. mail från Tatiana 

 

31 mars  RPO ÖNH möte via zoom. kl. 9.00–10.30 - fokus på årsrapport 

16 maj  RPO ÖNH fysiskt möte 

Nässjö, hotell Högland kl. 09.00–15.00, fika från 9.10  

 RAG ansluter digitalt 

 

Vid anteckningarna Leni Lagerqvist 


