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Mötesanteckningar RPO ÖNH 

Datum 2022-05-16 

Tid 09.00–10.30 

Plats Hotell Högland  

Närvarande Tatiana Jaklovska, Lovisa Farnebro, Anna Parke, Sven Tylstedt, 

Jenny Lilja, Fredrik Jönsson och processtöd Leni Lagerqvist  

  

Dagordning 

1. Föregående mötesanteckningar  

Justeringar av på följande punkter från mötet 31 mars 2022. 

Punkt  2 - Vårdförlopp på remiss våren 2022 

Svaret på vårdförlopp Obstruktiv sömnapné barn ska korrigeras till RPO ledamot 

har det kommit synpunkter från sakkunnig inom området att vårdförlopp innehåller 

rekommendationer som behöver närmare diskussion i RPO gruppen. Delar av 

vårdförloppet som styr medikamentall och kirurgisk behandling samt verktyg för 

indikationskriterier behöver ses över inkl. granskning av referenser och evidens ett 

missförstånd mellan kollegan från Jönköping RPO hade skett. Därav kompletterade 

RPO under dagens möte med synpunkter från sydöstra. Synpunkter som diarieförs 

likt övriga RPO och RSG synpunkter. Se bilaga inskickat underlag RPO ÖNH. 

Punkt 4 – nästa möte. RAG-grupperna har inte kallats till dagens möte, de kommer 

istället att kallas till mötet den 10 oktober 2022. 

 

2. ST SR rapport uppdrag nationella akademier 

RPO representanterna som fått återkoppling på uppdraget diskuterade innehåll samt 

beslutade att Anna Parke tar fram ett förslag på återkoppling samt förmedlar det 

tillbaka till berörda studierektorer. 

Lovisa tar inom ramen för rollen som ordf. för SFoHHC med sig RPO ÖNH 

synpunkter avseende ST-nationella akademiers innehåll.  Som ex. har RPO 

identifierat att vissa delmål saknas i det nuvarande version av de sju ST nationella 

akademierna. 

3. Återkoppling sjukvårdsregionala möten  

a. Utvecklingsdag 3 maj 

Tatiana som deltog framhöll att det vid införande av vårdförlopp, nya 

vårdprogram och arbeten som NAG-ar levererar finns det risker för 

undanträngningseffekter beroende på konkurrens om samma 
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kompetensresurs. Principer för prioritering och hantering av ev. 

konsekvenser som den innebär. Vi, läs RPO ÖNH och kanske även många 

andra behöver vara bättre på att nyttja stödfunktioner i SÖSR. Det krävs 

tålamod och uthållighet i arbetet med Kunskapsstyrning för att 

se/åstadkomma resultat för patienten. 

b. Kunskapsråd diagnostik och sinnen 5 maj 

Anna som deltog berättade att det var hennes första möte med 

Kunskapsrådet och där det mötet ffa. berörde två punkter, redovisning allas 

årsrapporter samt eftermiddagen där forskning var tema. Anna framförde ett 

förslag på vad dessa möten även kan fokusera på, förslaget var ”Vad behöver 

vi samarbeta inom”, denna reflektion med anledning av att det annars lätt 

blir ett sk. Rapporteringsmöte. RPOs processtöd Leni, som även har andra 

uppdrag inom sydöstra sjukvårdsregionen tar med sig detta förslag till 

förbättring. Forskningsdiskussionen gjorde det tydligt att vi saknar 

kännedom om varandras pågående forskning. Vi kan förbättra vår samverkan 

inom detta område vilket tas med bl a i planeringen av ”nya ST-akademin”. 

 

4. Remisser att besvara, vårdförlopp 

Följande svar skickades avseende vårdförlopp Jättecellsarterit respektive Långvarig 

icke-malign smärta.  

Vårdförlopp Jättecellsaterit 

RPO har tagit del av innehållet som är ett bra underlag, men skickar med följande 

kommentar. "Temporalisbiopsi är ett kirurgiskt ingrepp med risk för 

komplikationer. Endast en liten del av kärlet bedöms och även efter biopsi kan 

diagnosen vara osäker. ÖNH SÖSR ställer sig bakom och ser gärna intensifierat 

arbete mot utökad diagnostik med ultraljud då detta i vana händer torde ge säkrare 

diagnostik, ger färre kirurgiska komplikationer, snabbare diagnos och ökad 

kostnadseffektivitet." 

Vårdförlopp Långvarig icke-malign smärta 

RPO har tagit del av innehållet som är ett bra underlag, men RPO ÖNH har inga 

förslag på tillägg eller synpunkter. 

 

Beslut, processtödet skickar dessa svar till samordnare Charlotte Sand. 

 

5. På gång i NPO 

Tatiana gav en kort sammanfattning från NPO. 

From 1 jan. 2023 kommer NPO att ha en ny ordf., vem det blir är fortfarande oklart. 

För mer information inom respektive aktivitet hänvisas gruppen till att kontinuerligt 

följa den information som kontinuerligt uppdateras på den nationella hemsidan. 
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https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverk

ansgrupper/nationellaprogramomraden/npooronnasochhalssjukdomar.56470.html 

 

6. Prio för RPO, handlingsplan 2022 

Gruppen har haft en kort diskussion kring arbetssättet hur vi väljer uppdrag för RAG 

samt att det är önskvärt att val av områden som väljs för att jobba med kommer från 

sakkunniga i vår region lika mycket som vi kommer att behöva hantera nationella 

uppdrag och anpassa till regionala förutsättningar. Vi är eniga om att det är en fördel 

att RAG själva är delaktiga i val av eller helt arbetar fram sina uppdrag. Förankring i 

RPO krävs innan arbete påbörjas men Leni bekräftar att ett skriftlig formellt 

uppdrag behövs inte på regional nivå.   

Beslut att på kommande möte ha med det som en punkt i samband med att 

respektive RAG redovisar nuläge, de kommer att delta digitalt. 

 

7. Val av ny ordförande RPO 

RPO valde Anna Parke som ny ordförande och tar över ordförandeskapet from 1 

juni 2022. Detta helt i linje med rekommendation om roterande ordförandeskapet. 

Gruppen är överens om att följa rotation mellan regionerna. Tatiana har fortsatt tid 

kvar som NPO ledamot / Sydöstra sjukvårdsregionens representant i NPO. Med 

anledning av att RPO-uppdraget är lämnat kommer Tatiana och Anna finna vägar så 

information till och från RPO löper på, även mellan RPO-möten. 

När om- eller nyval till NPO uppdraget blir aktuellt kommer detta att tas upp i RPO.  

 

8. Mötestider hösten 2022 

o 7 september kl. 10-12, video 

o 10 oktober kl. 9-15, fysiskt möte Nässjö, RAG deltar via video. 

o 17 november kl. 8.30-10.30, video 

 

 

 

Vid anteckningarna Leni Lagerqvist 
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