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Mötesanteckningar RPO Lung och allergi 
Datum 2022-04-25 
Plats Video, Zoom  
Närvarande Helena Engström, , Magnus Kentson, Karin Cederquist, Niels Hornstra, 

Thomas Gars, Gunilla Persson, 
Förhinder Stefan Rustscheff, Patrik Nordenfeldt, Roger Gunnarsson, Karolina 

Forssén, Urban Wennerström, Lars Ahlbäck, Anna Fyrenius, 
 

1. Föregående mötesanteckningar 
Mötesanteckningar från mötet den 10 mars föredrogs. Dessa godkändes och lades till 
handlingarna. 

2. Nominering av representanter till nationell arbetsgrupp svår allergisk 
rhinokonjunktivit. 
RPO Lung Allergi har ingen given kandidat. Gruppen enades om att göra en ny 
sondering bland sjuksköterskor. 

3. Uppdaterat vårdprogram för covid -19. 
RPO Lung och allergi har inga avvikande åsikter, och inget att tillägga, men stödjer 
innehållet. Långvarig icke-malign smärta,  Reumatiska sjukdomar, Jättecellsarterit 

4. Synpunkter på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
Beträffande vårdförloppen Långvarig icke-malign smärta och Jättecellsarterit har RPO 
Lung och allergi har inget att tillägga, men stödjer innehållet. Beslut att Gunilla 
återkopplar till Charlotte Sand med svar. När det gäller Reumatiska sjukdomar tas 
beslut på nästkommande möte. 

5. Årsrapport 
Årsrapporten föredrogs. Gruppen enades om vissa kompletteringar som Helena 
Engström sammanställer, varpå årsrapporten godkändes och lades till handlingarna. Ny 
version publiceras på hemsidan så snart den har varit uppe i kunskapsrådet. 

6. Handlingsplan 
Handlingsplanen föredrogs. Frågan väcktes om att sätta KOL i fokus under 2022.  

7. Representant till Utvecklingsdag, fysiskt möte den 3 maj, 
Nässjö. 
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Ingen läkare från har möjlighet att delta. Enades om att Gunilla Persson representerar 
RPO Lung och Allergi på mötet. 

8. Representant till fysiskt möte den 5 maj, Nässjö. 
Föredragande av årsrapport. 
Ingen läkare från har möjlighet att delta. Enades om att Helena Engström rapporterar 
årsrapporten på mötet via länk, och att Gunilla Persson i övrigt representerar RPO Lung 
och Allergi. 

 

9. Rapport från RAG 
a. Lungfibros 

Inget att rapportera. 

b. Allergi 

Inget att rapportera. 

c. Lungcancer 

Inget att rapportera. 

 10. Kommande möten 
9 juni Digitalt möte kl. 13.30–15.00 

Höst 2022.:  

Fysiskt möte, heldag i Västervik. Vecka 39. Onsdag 28 september, under 
förutsättning att det fungerar för dagens värd, Urban Wennerström. 

Digitalt möte. Vecka 43. Onsdag 26 oktober, kl 15:00-16:30. 

Digitalt möte. Vecka 50. Onsdag 14 december. Klockan 15:00-16:30. 

11. Övriga punkter 
• Mejllistor till kompetenser inom lung och allergi i Sydöstra Sjukvårdsregionen. 

Enades om att hitta hållbara vägar för det. 

• Föreläsning om forskningsprojekt inom området. RPO Lung och Allergi tar med 
sig punkten framåt, för att återkomma med förslag. 

• Beslutades att bjuda in Christina Trintafyllidou och Anna Fyrenius till 
Västerviksmötet.  

 

 

Vid anteckningarna 

Gunilla Persson 
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