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Mötesanteckningar RPO Lung och allergi 
Datum 2022-09-28 
Plats Video Zoom  
Närvarande Helena Engström, Lars Ahlbeck, Karin Cederquist, Niels 

Hornstra, Gunilla Persson 
Förhinder: Stefan Rustscheff, Magnus Kentson, Patrik Nordenfeldt, 

Thomas Gars, Roger Gunnarsson, Karolina Forssén, Urban 
Wennerström, 

1. Välkommen 
Helena hälsade välkomna till dagens möte som på grund av sjukdom fick göras om till 
ett digitalt möte. 

2. Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar föredrogs och lades till handlingarna. 

3. Laget runt 
Inom SÖSR jobbar man vidare med den vårdskuld man dragits med på allergisidan i 
flera år. Positivt är att den inte ökar. 

Fortfarande ligger verksamheterna efter med icke prioriterade besök, samt med tider för 
återbesök. 

En kvardröjande pandemieffekt är hastigt inställda besök på grund av snuva/förkylning 
hos både patienter och personal. Att lösa bemanning är fortsatt en utmaning. 
Sjuksköterskebristen är densamma som tidigare och på vissa håll har man även 
besvärligt att rekrytera undersköterskor. Kompetenta undersköterskor är annars en 
viktig resurs i verksamheten. 

Svårigheten av att rekrytera ST-läkare, både inom lung och allergi lyftes också. Det är 
inte ovanligt att ST-läkaren söker sig vidare efter avslutad tjänstgöring. 

Påtaglig vårdplatsbrist resulterar i kontinuerlig översyn av tillgängliga vårdplatser och 
att patienter läggs på andra avdelningar än där de ”hör hemma”. 

Bristen på allergologer gör att kliniker utbildar sina egna allergologer där den 
möjligheten finns, vilket inte är fallet överallt. 

 

 

4. Rapport från RAG 
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a. Lungfibros Inget att rapportera. Flera deltar i det nationella arbetet- med 
lungfibros via NPO från sydöstra sjukvårdsregionen. 

b. Allergi Beslutades att RPO Lung och allergi ställer sig bakom dokumentet 
Riktlinje_ svår eosinofil astma_ biologiska lkm20220731  

Allergi - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

c. Lungcancer Saknar efter Anna Fyrenius en sammankallande. Anders 
Vikström hoppar in som tillfällig sammankallande i avvaktan på ny 
projektledare (RCC 20 procent) Två kvällsmöten finns inplanerade. 

 
  

5. Remissvar vårdprogram Akut onkologi – Bilaga Trombos och 
blödning, informationspunkt Akut onkologi (cancercentrum.se) 
Beslutades att föra vidare kunskapen i organisationerna. 

6. Remissvar vårdförlopp 

 a) Obstruktiv sömnapné (OSA) hos vuxna  
RPO Lung och allergi har inga avvikande åsikter, och inget att tillägga, men stödjer 
innehållet. Området faller inom sydöstra regionen inte inom lung och allergi-delen.  

b) Matallergi Lars skickar kort yttrande från Allergicentrum, med tillägg från RPO 
lung och allergi; ”Viktigt att belysa vem som gör vad i varje region”. Lokal tillämpning 
får tas fram eftersom man nationellt inte kan besluta om hur organisationen av vården 
ska vara i varje region. 

c) Svårläkta sår  
RPO Lung och allergi har inga avvikande åsikter, och inget att tillägga, men stödjer 
innehållet.  

7. Punkter från NPO 
Helena redogjorde för punkter från senaste NPO, och berättade att hon tillträder som 
ordförande för NPO Lung och allergi 2023. 

Nationell arbetsgrupp för lungfibros bildas. 

Möte med patientföreningar den 6 oktober. Dialogforum som anordnas av NPO lunga-
allergi med presentation och lägesrapport av framtagna vårdförlopp och alla inbjudna 
inklusive nationellt primärvårdsråd. 

 

Regeringsdirektiv har lämnats för förstudie förstudie om matallergi till 
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Den person som är nationellt ansvarig för våra 
kunskapsstöd kommer att adjungeras till NPO.  

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-lung-och-allergisjukdomar/allergi/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/akut-onkologi/nationellt-vardprogram-akut-onkologi.pdf
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Sammansättning av NAG för svår rhinokonjunktivit i princip klar men saknas 
primärvårdsrepresentant med sjuksköterska från primärvården. RPO Lung och allergi 
föreslår två namn.  ( Tillägg: den ena personen har tackat ja och fått ok av sin 
arbetsgivare) 

Nationell brist på läkemedlet  Actilyse. 

Astma. Uppdatering av de nationella riktlinjerna väntas. RPO Lung och allergi menar 
att det vore bra att göra ett vårdförlopp för astma. Helena tar frågan vidare till NPO. 

Helena tar även med sig frågan om utredning av penicillinallergi till NPO, en hantering 
som borde kunna effektiviseras med rutiner i primärvården. Förslag att även ta med 
frågan om betalaktam-antibiotika i detta. 

8. Rapport från kunskapsråd  
Olika RPO är indelade i olika grupper i kunskapsrådet. RPO Lung och allergi tillhör 
gruppen Medicin och akutvård. 

Medicin och akut vård - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

Magnus Kentson tar över representationen i kunskapsrådet efter årsskiftet. 

Brist på rehabplatser för trauma noteras i hela SÖSR. 

 

9. Kartläggning kompetensbehov 
Uppdrag att inventera och sammanställa vilka gemensamma kompetensbehov som 
finns inom respektive RPOs ansvarsområde för att eventuellt anställa med gemensamma 
resurser, t.ex. i fråga om specifika kompetenser. 

 Inget gemensamt behov finns att rapportera för tillfället. 

10. Handlingsplan 2022 
Arbetet går framåt med flera patientlöften: 

Sjuksköterskemottagning inom lungmedicinska områden; obstruktiv lungsjukdom, start 
av ST-utbildning inom SÖSR, gemensamma patientfallsdiskussioner, RPO avger 
remissvar på nationellt framtagna förslag 

Arbetet inom RAG. 

Allergi: 

Representant från RAG Allergi i RÖ,  

framtagande av gemensamt standardprotokoll vid biologiska läkemedel vid astma 

Lungfibros: 

Avsaknad av jämförbar data. Målet är att ta fram den till 2023. 

Lungcancer: 

Aktiviteter inom RCC sydöst genomfört. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-medicin-och-akut-vard/
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(Se bifogat dokument Handlingsplan 2022) 

11. Gruppens sammansättning 
För att säkra bred representation framöver i RPO Lung och allergi föreslogs att bjuda in 
personer från Eksjö, Värnamo och Västervik. 

12. Höstens möte 

Vecka 43. Onsdag 26 oktober, kl 15:00-16:30, digitalt. Vecka 50. Onsdag 14 december, 
kl 15:00-16:30, digitalt. 

13. Övriga frågor 
 Uppvaktning av Magnus Kentson i samband med hans disputation. 
 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Gunilla Persson 
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