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Mötesanteckningar RPO Lung- och allergi 
Datum 2022-06-09 
Plats Video Zoom  
Närvarande Helena Engström, Magnus Kentson, Karin  
 Cederquist, Niels Hornstra, Patrik Nordenfeldt,  
 Lars Ahlbäck, Anna Fyrenius, Gunilla Persson 
 
Förhinder  Stefan Rustscheff, Thomas Gars, Roger Gunnarsson, Karolina 

Forssén, Urban Wennerström 
 
 

1. Föregående mötesanteckningar 
Mötesanteckningar från den 24 april föredrogs. Dessa godkändes och lades till 
handlingarna. 

2. Återrapport från Nässjö 
Utvecklingsdag den 3 maj och Kunskapsråd den 5 maj. Gunilla Persson och Helena 
Engström gav rapport från dagarna i Nässjö. 

3. Rapport från RAG 
a. Lungfibros. Det arbete som pågår är främst koncentrerat till Östergötland, därför 
önskas kontakter främst med specialister och ST-läkare från både Region Jönköping och 
Region Kalmar, men även andra yrkeskompetenser inom lungområdet. Namn på sådana 
personer mejlas till processtödet, gunilla.persson@regionkalmar.se 

b. Allergi. Noterades att det finns behov av att öka samverkan mellan allergologerna i 
Sydöstra sjukvårdsregionen för större möjligheter till kunskapsutbyte, inflytande och 
jämlik vård. 

c. Lungcancer. Anna Fyrenius, RCC Sydösts processledare för lungcancer, fick 
välförtjänt utmärkelsen Årets processledare 2022 i Sydöstra Sjukvårdsregionen. Anna 
Fyrenius avgår som processledare i augusti, i samband med att hon byter tjänst, och 
därför söks nu en ersättare för Anna. 

Resultatrapporterna för lungcancer visar fortsatt goda kvalitetsparametrar. Finns 
tendenser att ledtider dalar något. Arbetet pågår i alla regioner med att implementera 
”Min vårdplan” till alla patienter. I Jönköping arbetar men med egen hälsoskattning hos 
lungcancerpatienter, ett arbete som följs med stort intresse. 

Identifierad utmaning för 2022/ 2023 är hur SÖSR uppnår större tillgänglighet för nya 
läkemedel. Det pågår en process för att ta fram en sjukvårdsregional läkemedelsstrategi 
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för Sydöstra sjukvårdsregionen. Enligt tidplan för ärendet kommer information att ges 
på RSL den 8 september och beslut fattas i Samverkansnämnden den 30 september. 
Punkt 8 från RSL den 1/6:  Mötesanteckningar 2020-2022 - Sydöstra sjukvårdsregionen 
(sydostrasjukvardsregionen.se) 

4. Remissvar systemisk skleros, riktlinje 
Beslutades att lämna svaret under punkt 3 Vårdnivå och samverkan: 

"Det verkar inte rimligt att alla patientfall bedöms av specialist på universitetssjukhus. 
Inte heller avseende lungengagemang att det alltid behöver bedömas på 
universitetssjukhusnivå. Thoraxradiologisk kompetens finns ju mer koncentrerat till 
dessa sjukhus men klinisk kompetens i övrigt även på andra sjukhus." 
 

5. Handlingsplan 
 

Genomgång av handlingsplan 2022. Se kommentarer nedan.  

Område Utbildningsinsatser inom RPO lung- och allergisjukdomar – Återuppta 
ST-utbildning inom SÖSR. Statusändring till Infört. 

Område Utbildningsinsatser inom RPO lung- och allergisjukdomar – 
Gemensamma patientfallsdiskussioner inom SÖSR. Statusändring till Infört. 

 

6. Laget runt lägesrapport 
Flertalet lungmedicinska mottagningar har problem med tillgängligheten, det gäller 
både på allergi- och lungmedicinska sidan. Resurserna är begränsade. Där möjlighet 
finns försöker man lösa problemet genom att själva utbilda sina allergologer. 
Konstaterades även att sjuksköterskor är allt mer svårrekryterade. Alla tre regioner 
står inför utmaningar vad gäller bemanningen, både på kort och lång sikt.  

Pandemin har varit starkt bidragande till problematiken. 

 

7. Mötestider för hösten 
Fysiskt möte, heldag. Vecka 39. Onsdag 28 september.  

I Västervik? Detta under förutsättning att det fungerar för dagens värd, Urban 
Wennerström. Annars på annan plats. 

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

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

 

8. Övriga frågor 
 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
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Biologiska läkemedel vid svår astma. Tydligare indikationer för förskrivning 
efterfrågas. Beslutades att revidera Östergötlands PM och skicka ut till RPO Lung 
och Allergi. Vidare lyftes frågan om upphandling kan göras gemensamt för hela 
Sydöstra sjukvårdsregionen. Beslutades att RPO Lung och Allergi får i uppdrag att 
belysa frågan, och att Helena tar den vidare. 

 
 

 

 

Vid anteckningarna 

Gunilla Persson 
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