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1. Välkommen  

Välkomnande och kort intro av RPO till Lars Ahlbäck, ny ledamot i RPO Lung- och 

allergisjukdomar. Lars är överläkare och medicinskt ansvarig på allergicentrum i 

Linköping.  

 

2. Föregående mötesanteckningar 

Genomgång av mötesanteckningar. Dessa godkänds och läggs till handlingarna. 

 

3. Nytt processtöd 

Helene lämnar processledaruppdraget för andra uppdrag och hennes efterträdare blir 

Gunilla Persson som idag medverkar på mötet. Helena önskar Gunilla välkommen 

som processtöd för RPO lung- och allergisjukdomar.  
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4. Rapport från RAG 

a. Lungfibros – Gruppen har haft regelbundna möten. Det har hållits en 

lunchföreläsning med 16 deltagare. Det finns svårighet att nå ut till kollegor 

inom området lungfibros och behov finns att sammanställa en kontaktlista 

med representanter från respektive område inom SÖSR. Alla sänder namn på 

läkare och sjuksköterska i ett mail till Christina Trintafyllidou eller Karin 

Cederquist.  

b. Allergi – Inget möte sedan sist. Ont om tid och kollegor i den kliniska 

verksamheten gör det svårt att prioritera tid inom denna arbetsgrupp. Denna 

RAG läggs därför som vilande. Gruppen aktualiseras vid behov och om 

frågeställningar behöver diskuteras närmare.   

Kalmar undersöker om det finns någon som kan ersätta Karolina Forsén 

inom då hon har många uppdrag på arbetsplatsen.  

c. Lungcancer – Regelbundna möten finns inplanerade och leds av Anna 

Fyrenius. Processen går framåt med bra diskussioner. 

Rehabiliteringspersonal, sjuksköterskor och läkare finns representerade i 

gruppen från alla regioner.  

Inom region Jönköping har all cancerbehandling nu gått över till onkologen. 

 

5. Årsrapport  

RPO enas om att Helena skriver ett utkast på en enklare form årsrapport, då 

pandemin har påverkat även detta år, och skickar ut denna till RPO. Helena 

efterfrågar redogörelse från RAG Lungfibros och RAG Lungcancer som läggs in i 

rapporten. Gemensam statistik hämtas från nationella publika siffror såsom 

Väntetider i vården.se.  

 

6. Övriga punkter 

Syrgaskoncentratorer 

Idag finns har enbart ett fåtal maskiner kvar inom region Kalmar län. Det finns 

enbart en modell inköpt och det saknas reservdelar. Inom kort kommer man köpa in 

ytterligare en modell. Har detta drabbat patienterna? Man har fått övergå till en mer 

användning av syrgastuber istället för koncentratorer. Detta är mindre smidigt för 

patienten, men påverkar inte den medicinska vården.  

Inom Jönköping och Linköping upplevs inte någon brist på koncentrationer.  

 

Kommande möten under våren 

10 mars  kl. 13.30–15.00 

24 mars  Inställt möte 
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5 maj  kl. 13.30–15.00 

9 juni kl. 13.30–15.00 

 

Rapport från Nationellt programområde 

 

- Avstämning med SoS om eventuell nationella riktlinjer avseende allergi. 

- Fortsatt behövs en ordförande för NKK. Nationell kunskapsstyrning De kliniska 

kortfattade råd som ska finnas tillgängliga för primärvården. Arvodering från 

Västra Götaland. Har ni någon person att föreslå? 

- Socialstyrelsens bruttolista och förslag på personer att delta. (Se bilaga 

Bruttolista) 

- Insatslista svår allergisk rhinokonjunktivit 

- NAG matallergi efterlyser allmänläkare till sin grupp efter att deltagare slutat. 

- Nytt koncept inom kliniskt kunskapsstöd. Nu letar man efter en ordförande för 

detta arbete, gärna från primärvården.  

- Nationell högspecialiserad vård vid endoskopisk kirurgi. 

- Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL – eftersöker kunnig person 

inom palliativ vård samt en person med kompetens allmänspecialist och 

allergolog 

- Skapa en arbetsgrupp för vårdförlopp lungfibros. Flera personer är nominerade 

från sydöstra.  

 

 

Vid anteckningarna  

Gunilla Persson/ Helene Wendell 

 


