
 

   
   

 

 

 

 

Minnesanteckningar från möte med RPO neurosjukdomar 

 

Dag 2022-04-06  

 

Tid Kl. 13.00-15.30 

 

Plats Skype 

 

Närvarande: Patrick Vigren, ordförande  Linköping 

Fredrik Lundin   Linköping/Norrköping 

Greta Gustafsson   Linköping 

Carina Folkesson   Linköping 

Jonas Lind  Jönköping  

Zarouhi Sarkis Hertz  Motala 

Chrysostomos Papastergios Värnamo 

Maciej Priegel  Eksjö 

Wictoria Jacobsson, sekr Linköping 

 
  

1. Mötets öppnande 

Patrick hälsar alla välkomna. 

 

2. Läget på sjukhusen i regionen 

Jönköping: Väntelistan har byggts på sedan sommaren på grund av sjukskrivningar, dessa 

är nu åter i tjänst. 

Motala: Nybesök inom 2-3 månader. Väntelista för återbesök ligger ca 4 månader efter. 

Eksjö: Nybesök inom vårdgarantin. Lång väntetid för återbesök. 

Värnamo: Nybesök och återbesök fungerar bra.  

Linköping: Neurokirurgiska kliniken klarar nybesök i rätt tid. Väntelista för återbesök och 

operationer har byggts på. Se bilaga. 

Neurologiska kliniken US och ViN: Vi har tagit över mottagningen för neurologi i Norrkö-

ping. NHV neuromuskulära sjukdomar har tilldelats US. Vi rekryterar ny verksamhetschef. 

Se bilaga.    

3. NHV-processer 

Nationell högspecialiserad vård för neuromuskulära sjukdomar har tilldelats neurologiska 

kliniken, Universitetssjukhuset Linköping.  

Avancerad neurokirurgi avser stora områden, Socialstyrelsen har bjudit in till dialog kring 

centralisering.  

Greta informerar om NHV för diagnostik inom sömnstörningar. 
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4. Remissvar PSVT epilepsi 

Framtaget förslag godkänns, var god se bilaga. 

5. Remissvar riktlinje Körkort vid stroke/TIA 

RPO Ögon har godkänt denna. Framtaget förslag godkänns. Se bilaga. 

6. Nominering ny ordförande RPO 

Ny verksamhetschef för neurologiska kliniken får sammankalla till nästa möte och där bes-

lutas vem som blir ny ordförande. 

7. Nominering ny NPO-representant för sydöstra sjukvårdsregionen 

Jonas Lind nomineras som ny representant för sydöstra sjukvårdsregionen i NPO. 

8. Specialistsjuksköterskeutbildning i neurosjukdomar 

Ny satsning på specialistsjuksköterskeutbildning i neurosjukdomar på Universitetet i Lin-

köping, start hösten 2023.  

9. Nästa möte för RPO neurosjukdomar är 19 oktober kl 13.00-15,30  i Linköping 

10. Nästa regiondag blir 20 oktober i Linköping, inriktning neuromuskulära sjukdomar 

och RLS. 

 

 

 

 

 

Patrick Vigren 

Ordförande RPO neurosjukdomar 


