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1. Välkommen  

Välkomnande och kort presentation av Peter Grendelmeier, ny lungläkare på 

utbildning i Region Kalmar län, från Schwiez, med placering i Oskarshamn. 

2. Föregående mötesanteckningar Dessa godkändes och lades till handlingarna. 

3. Laget runt lägesrapport 

Thomas Gars, Motala, vittnade om segdragen problematik med bemanning, en 

situation som förvärrats av vårens höga sjukfrånvaro bland underläkare. Effekten för 

övriga har varit mer arbete. Motala lasarett jobbar på en lösning för att ha 

bemanningsläkare året ut för att klara ut situationen. Positivt med ST-läkare på ingång,  

Karin Cederquist, Norrköping, berättade att det är svårt att få överblick över 

situationen, eftersom man inte hinner ha mottagning och därmed skapas heller inga 

väntelistor. Men två sjuksköterskor delar på allergitjänst, vilket är en avlastning. 

Helena Engström, Linköping: Lite bättre bemanning, nu med ST-tjänster. Samtidigt 

önskemål om ökat beting; lungbakjour utreds för att avlasta medicinbakjouren. 

Magnus Kentson, Jönköping: Ganska bra bemanningsmässigt, men bara en allergolog i 

regionen vilket är för lite. Framgångsrik ST-mottagning vägg i vägg med 

specialistläkare, betar av väntelistan och tycks uppskattas av patienter. 

Niels Hornstra, Kalmar: Bemanningen är en utmaning. 4 lungläkare och 1 allergolog 

har svårt att hinna med. Många väntar på återbesök och även tider för nybesök kan vara 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

svåra att få till. ST-mottagning, bemanningsläkare, färre jourer, färre möten ska ge fler 

tider. 

4. Rapport från RAG 

a. Lungfibros Här behövs det förslag på namn som kan ingå både i nationell 

grupp, NAG lungfibros, och regional grupp, RAG lungfibros. Behöver inte 

vara läkare, utan exempelvis sjuksköterska eller fysioterapeut. 

b. Allergi Hög arbetsbelastning inom gruppen. Fler deltagare från andra 

yrkeskategorier än läkare skulle behövas i gruppen. Exempelvis 

allergisköterskor. Niels Hornstra hanterar tips på tänkbara kandidater. 

c. Lungcancer Tillämpning av nationella vårdprogrammet. Annars inget 

särskilt just nu. 

5. Roterande ordförande Önskemål från Kunskapsrådet är att uppdraget bör rotera 

och löpa på två år. Det konstaterades att Helena Engström är en mycket uppskattad 

ordförande och att hon gör ett bra jobb. Mötet enades om att ordförandeskapet ska 

övergå till Jönköping 2023-2024, Kalmar 2025-2026 och därefter Östergötland 

2027-2028. 

Helena Engström meddelande att hon inte kan delta vid utvecklingsdagen för RPO + 

RSG i Nässjö den 3 eller den 5 maj då årsrapporten ska presenteras. Niels Hornstra 

undersöker om han kan delta den 3 maj. Helena och Gunilla undersöker om 

årsrapporten kan presenteras via länk den 5 maj. Någon i gruppen tar uppdraget. 

Vem det blir avgörs på mötet den 25 april. 

6. Forskningsfrågor Kunskapsrådet önskar att på mötet den 5 maj, dvs i samband 

med redovisning av årsrapporterna forskningsfrågor från RPO Lung- och allergi: 

Exempel på starka forskningsområden inom programområdet Lung- och allergi: 

 Immunterapi, KOL, Astma-Covid, Allergicentrum, Läkemel (cancer), DNA-

modellering, Cancerbiomarkörer 

 Konstaterades att det är svårt med medel till mindre klinker som saknar 

infrastrukturen för forskning. 

 RPO Lung och allergi planerar för att bjuda in till återkommande workshop om 

den forskning som pågår inom fältet i SÖSR. 

 

7. Remissförfrågan angående Nationellt vårdprogram för Prader-Willis syndrom har 

inkommit från RPO Sällsynta sjukdomar. RPO lung- och allergi har inget att tillföra, 

men stödjer innehållet.  

8. Allergisk rinokonjunktivit Representant efterlyses till ny nationell arbetsgrupp för 

Svår allergisk rinokonjunktivit. (Tidbegränsat uppdrag) Förslag skickas till Niels 

Hornstra. 

9. Handlingsplan 2022. (Bifogad) Identifierade läkemedelsområden med skillnader. 

Noterades svårigheter att hitta patientrepresentanter till olika grupper. 

Svårt att hitta primärvårdsrepresentanter från professionen.  

Behov av bredare underlag för användning av biologiska läkemedel vid astma. 
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Erfarenheter från Norrköping visar att jämförelse av regionala skillnader fått upp 

vaccinationsgraden där. Kontakt tas med RSG angående förfrågan om att ta fram 

ytterligare jämförelser/sifferunderlag 

10. Övriga punkter 

a. Kommande möten under våren 

25 april kl. 15.00-16.30 (sammanställning och årsrapport) 

5 maj  kl. 13.30–15.00 

9 juni kl. 13.30–15.00 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Gunilla Persson 

 

 

 

 


