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Mötesanteckningar RPO ÖNH 

Datum 2022-03-14 

Tid 09.00–10.30 

Plats Zoom  

Närvarande Tatiana Jaklovska, Anna Parke, Jenny Lilja och processtöd Leni 

Lagerqvist  

  

Dagordning 

1. Föregående mötesanteckningar  

Två föregående möten, inga justeringar av anteckningar. 

 

2. Kunskapsrådet – diagnostik och sinnen 

Bilägga mötesanteckningar som helhet, - följ länk 

Rotation på ordf. RPO anges i uppdrag för RPO och något som mötet framhöll. 

Kontinuitet i ordförandeskapet samt att koppling till NPO tillika linjeorganisationen 

lyftes. Tatianas uppdrag NPO pågår till sista dec. 2022. Det togs inga beslut på hur 

detta RPO ska hantera detta vidare, förslag att alla diskuterar det i storgrupp när vi 

ses i Nässjö.  

Årsrapportens tilläggsförslag avseende forskningsfrågorna. Något som alla föreslås 

fundera över och svara på i den omfattning man kan, således inget krav. 

 

3. Patientkontrakt 

Punkt på agendan som skjuts fram till ett av de kommande mötena.  

Detta med anledning av att införandeprocessen i de tre länen har kommit olika långt.  

Nedan frågor är de frågor som respektive patient/vårdgivare enligt det nationella 

arbetet arbetssättet som redovisas på SKRs hemsida, följ länk 

7 frågor till patienten 

Känner du att du kan ha fokus på att leva livet och litar på att du lätt får hjälp från vården 

när du behöver det? 

Har du en överenskommelse med vården som utgår från vad som är viktigt för dig, där du 

vet vad du gör för att må bra, vad du gör om du blir sjuk och vad vården gör? 

Har du enkla sätt att ta kontakt med vården? 

Har du en fast vårdkontakt (vid behov)? 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-diagnostik-och-sinnen/
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/patientkontrakt.28918.html


 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Vet du ditt nästa steg? 

Har du och vården kommit överens om din nästa tid tillsammans? 

Har du en överblick av dina olika planer i vården och hjälp med samordning vid behov? 

7 frågor till vårdgivaren 

Vet ni om era patienter känner att de kan ha fokus på att leva livet och litar på att de lätt får 

hjälp från er när de behöver det? 

Har ni en överenskommelse med patienterna som utgår från vad som är viktigt för dem, där 

de vet vad de ska göra för att må bra, vad de ska göra om de blir sjuka och vad ni i vården 

ska göra? 

Har patienterna enkla sätt att ta kontakt med er? 

Erbjuder ni patienterna en fast vårdkontakt (vid behov)? 

Vet patienterna alltid sitt nästa steg? 

Har ni och patienten tillsammans kommit överens om tiden för nästa kontakt? 

Har era patienter en överblick av sina olika planer i vården och får hjälp med samordning 

vid behov? 

 

4. RAG-rapporter 

Arbetet i de olika RAG-grupperna pågår. 

Status 

• Rhinologi, Tatiana bifogar en nulägesrapport 

• Septoplastik, har identifierat att sättet de tre länen kodar skiljer sig, därav 

pågår arbetet med att koda likvärdigt. Övriga frågor som hanteras avser 

biologiska läkemedel och nästäppekirurgi. Gruppen har möte nu på fredag 

18/3-22. 

• Hörselnedsättning, där pågår arbetet kring processen bedömning av CI. Vad 

ska göras i Linköping och vad kan de remitterande länen förbereda för 

underlag utan att ”dubbla” underlag läggs fram tillika utan att patienter (ev 

föräldrar) behöver göra ”onödiga” vårdbesök Förtydligande frågor skickas 

till RAG från RPO.  

 

5. Vårdförlopp på remiss våren 2022 

Punkten vårdförlopp Epilepsi och Obstruktiv sömnapné barn flyttas till mötet den 31 

mars. Sista svarsdatum är 15 april. 

 

Dessförinnan har Tatiana delgett övriga att hon tagit del av vårdförloppet Epilepsi och 

sammanfattar följande. Inget behov att kommentera något specifikt från RPO ÖNH sida 

eftersom alla konsekvenser finns beskrivna. Det anges att man redan nu kan identifiera 

konkurrens inom sjukvården avseende olika utredningsresurser framför allt inom 
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barnkompetens, neurologi, neuropsykiatri, radiologi och anestesi. Även ekonomiska 

konsekvenser tillkommer såsom vid flera om inte alla andra vårdförlopp. 

 

6. Årsrapport 2021 

Arbetet pågår, några textavsnitt kvarstår. Gruppen tittade dessutom på bilagan och 

konstaterade vissa avvikande delar tillika att den rådata behöver kvalitetssäkras. 

Gruppen behöver dessutom enas om ett urval av all de diagram som nu finns med. 

Textunderlag skickas till Leni som sammanställer och skickar ut nya versioner, 

detsamma gäller bilaga. Leni bifogar även xls. Med rådata. 

 

7. Nya mötestider vår 2022 

 

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 

 

 

 

 


