
 

Mötesanteckningar RPO nervsystemets sjukdomar 
 
Dag 2022-09-05  
Tid Kl. 13.00 - 15.00 
Plats Skype 
Närvarande: Jonas Lind, ordförande  Jönköping 

Fredrik Lundin   Linköping/Norrköping 
Zarouhi Sarkis Hertz  Motala 
Chrysostomos Papastergios Värnamo 
Maciej Pregiel  Eksjö 
 
Pernilla Hammarlund, sekreterare Linköping 

 
1. Mötet öppnas 

Jonas Lind önskar alla välkomna. 
 

2. Val av ny ordförande 
Fredrik Lundin, Linköping väljs till ny ordförande. 
 

3. Val av ordförande i RAG stroke 
Avan Rashid, Linköping väljs till ny ordförande.  
 

4. Nominering av Avan Rashid till NAG stroke 
Den nationella arbetsgruppen har tidigare saknat representant från vårt område, 
Avan Rashid nomineras. 
En jävsprövning måste enligt formalia utföras. Jonas Lind tar reda på hur processen 
är runt detta och meddelar Fredrik Lundin.  
 

5. Klinisk Akademisk Grupp om MS 
Forskningsgruppen i Jönköping blivit nominerade till ekonomiskt stöd. Gruppen 
kommer att testköra en avstampsutbildning utifrån samarbete med Neuroförbundets 
patientförening med en digital patientskola för MS-patienter samt framtagning av en 
besöksblankett likt den som redan finns för patienter med Parkinsons sjukdom. 
Sjukhusen i Sydöstra är välkomna att delta. 
 

6. Diskussion kring hur vi arbetar i RPO framöver 
För effektivt arbete bör fler representanter medverka vid möten.  
Fredrik Lundin kallar till fysiskt möte i Linköping 2022-10-20 med fortsatt  
diskussion kring arbetssätt RPO.  
 

7. Regiondag  
Nytt datum för regiondag i Linköping är 2022-11-24. Tema NME,  
myasteni, ALS.  
Fredrik Lundin skickar preliminär inbjudan inom snar framtid.  
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8. Övrigt 
Finns det behov av fler regionala arbetsgrupper, t.ex. inom epilepsi, migrän?  
Fredrik Lundin efterhör med dr Helena Gauffin i epilepsiteamet om intresse finns.  
Vidare diskussion vid nästa möte i oktober.  
 
Bemanningsläget har varit liknande i alla län under sommaren, sjuksköterske- och 
platsbrist, neddragna vårdplatser. US Linköping har svårt att hantera  
högspecialistvården på grund av detta, samma problem finns i Jönköping. 
 
Behov av en regional strokejour? Skulle kunna korta ledtider, ge rådgivning dygnet 
runt, samt telemedicinsk bedömning till ambulanssjukvården mm.  
Avan Rashid ges i uppdrag att utreda nyttan med en strokejour, inkluderat telemedi-
cinsk bedömning ambulans och återkomma vid kommande mötestillfälle.  
 
Fredrik Lundin informerar kort att ledningsstrukturen på kliniken US kommer att 
ändras samt att en till sektion (sektion 7) tillkommer för huvudvärk och smärta.  
 

 
Jonas Lind 
Ordförande RPO nervsystemets sjukdomar 
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