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Datum  2022-09-06 Tid kl. 10.00–12.00, digitalt möte 

  

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

Jenny Lilja och Leni Lagerqvist (processtöd)  

 

Inbjudna  RAG Esofagus Lovisa Farnebo  

 RAG Larynx Carolina Sundh 

 RAG Otologi Torbjörn Ledin 

 RAG Rhinologi  Annika Törngren 

  

 

1- Föregående mötesanteckningar 

Ordf. Anna hälsade alla välkomna där det inledande samtalet i gruppen resulterade i att 

föregående mötesanteckningar kan läggas till handlingarna. 

2- Inventering kompetens 

Följande svar skickades in till Kunskapsrådet 

I nuläget inte ser RPO ÖNH behov av samrekrytering. Med kommentar att samverkan 

mellan klinikerna fungerar bra och man hjälps åt vid behov. 

3- Remisser att besvara 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – svar senast 26 oktober 

Obstruktiv sömnapné hos vuxna – RPO ÖNH beslutade att alla läser igenom och 

funderar på svar till 10 oktober när vi ses i Nässjö 

Matallergi – här bedömde RPO ÖNH att man sannolikt inte har några synpunkter, men 

läs gärna om ni har möjlighet 

Svårläkta sår – här bedömde RPO ÖNH att man sannolikt inte har några synpunkter, 

men läs gärna om ni har möjlighet 

Underlagen publiceras 15 september och sprids därefter till samtliga i RPO 

 

Övriga remisser där RPO ÖNH vill ta del av underlaget gäller områden med koppling 

till cancer, närmare a) Aggressiva B-cellslymfom och b) min vårdplan cancer, vid 

Hudcancer. För att ta del av dessa två har processtöd vidtalat regionalt cancercentrum 

/RCC s processtöd Annika Asketun.  

Se bilaga sammanställning av alla remisser som sprids från och med 15 sept 2022. 
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4- RAG rapporterar 

RAG Rhinologi 

Annika förmedlade att de senast hade ett möte i mars 2022 och att nästa blir i nov. 2022.  

• De jämför arbetssätt bl a gällande vilken indikation(er) som ska gälla för att 

nästäppa ska bli aktuellt för kirurgi. 

• De jämför nuvarande metoder och tekniker såsom septumkirurgi, 

konkareduktionsplastik. Båda har för få studier och vetskap att ta som stöd. 

Ett annat område är att jämföra hur man kodar i patientjournalen, där de kodar 

olika blir det svårt att jämföra data. 

• Kalmar testar arbetssätt för att kunna träna och stimulera luktsinnet vid anosmi 

restsymtom efter Covid-19.  

• Dissektionskursen i Cambrigde och dess värde både som prisvärd fortbildning 

och samverkansforum nämndes. RPO höll med. Förslag om att lägga in ett 

RAG-möte på plats i Cambridge för regionens rhinologiskt intresserade. 

• Biologiska läkemedel diskuteras 

 

RAG cancer 

Lovisa rapporterade med stöd av utdatabilder från RCC om ledtider och 

kvalitetsutfall.  

Planerna för utbildning till primärvård, med fokus på tidig upptäckt av 

läppcancer. 

RAG larynx 

Carolina beskrev att de arbetat med tungbandsklippning, men att vi för 

närvarande inte har något pågående projekt i RAG 

Nationell ST-kurs i foniatri, men inte något de diskuterat i RAG ännu.  

ST-akademin har de pratat om vi tidigare möten. 

Frustration i begränsningen när det gäller att skicka patientfilmer är olika på 

olika sjukhus tyvärr. 

RAG otolog 

Torbjörn förmedlade att gruppen bland annat arbetar med att följa upp CI-

processen och de olika fall som handläggs. De följer därtill arbetet på nationell 

nivå, i motsvarande NAG där man fortsatt arbetar med vårdförloppet grav 

hörselnedsättning. Återkommande möte mellan audiologer/audiologiskt 

intresserade hålls. 

Ortoskleros hos barn med hörselnedsättning tillika behovet och tillgång till 

logopeder. 
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5 - Rapport från NPO 

Tatiana beskrev att NPO för dialog med NPO tandvård gällande antibiotikabehandling 

som tillsammans med Tandvårds Strama identifierat ett stort behov av att revidera 

konsensusrekommendationerna för antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling. NPO 

Tandvård önskar förslag på representant till expert- och referensgrupp. Adjungering av 

ÖNH specialist är det som förespråkas av NPO ÖNH. RPO ÖNH instämmer i den 

bedömningen. Övriga underlag skickar Tatiana separat till RPOs ledamöter. 

 

5- Övriga frågor 

 

Kommande möte 10 okt kl. 9-15 Nässjö 

 

Förslag till dagordning 

 

• RPO nu och framåt 

o vad vill vi, inriktning och syfte, kunskapsstyrning, införandeprocesser, 

vilka mått ska vi följa 

• Kapacitetsunderlag som stöd för fortsatt planering 

• Handlingsplan 2023, processtöd Leni informerar om nya rutiner 

• Aktuella remisser att besvara 

• Rapport från NPO 

• Studierektorerna medverkar, via videolänk 

• Övrigt? 

 

 

Mötet avslutades 

 

Leni Lagerqvist, sekreterare 


