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Mötesanteckningar RPO Lung och allergi 
Datum 2022-10-26 
Plats Video Teams  
Närvarande Helena Engström, Lars Ahlbeck, Karin Cederquist, 

Magnus Kentson, Patrik Nordenfelt, Karolina Forssén, Gunilla 
Persson 

Förhinder Niels Hornsta, Stefan Rustscheff, Thomas Gars, Roger 
Gunnarsson, Urban Wennerström 

 

1. Välkommen 
Helena hälsade deltagarna välkomna. 

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

3. Rapport från RAG 
a. Lungfibros Sydöstra sjukvårdsregionen är väl representerad i arbetet med att ta 
fram personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för lungfibros. Gruppen jobbar på bra. 
b. Allergi Efterlystes rationell lösning för överföring från Cosmic till 
Luftvägsregistret. Gunilla tar kontakt med regional samverkansgrupp för vägledning 
och support i ärendet. 
c. Lungcancer Arbetet med att söka en ny processledare fortsätter. Det är RCC som 
tillsätter och tjänstegraden för processledaren är 20 procent. 
d. Fler RAG? Frågan väcktes om det finns behov av fler RAG, till exempel för KOL. 
Beslutades att återkomma i frågan senare. 

 

4. Gemensam riktlinje för behandling av svår eosinofil astma med biologiska 
läkemedel, som antogs på mötet den 28 september, publiceras under SÖSR Start - 

Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se)  med SÖSR:s logotype. Riktlinjen bör 
revideras mars-april 2023. 

5. Handlingsplan 2022 (bifogas) 
Handlingsplanen föredrogs och uppdaterades. 

I Norrköping finns intresse från sjuksköterskor att komma igång med en 
sjuksköterskeledd fibrosmottagning men hittills har man inte kunnat få gehör för detta. 

Noterades även att utmaningarna med bemanning, framför allt på sjuksköterskesidan 
består, men även svårt/omöjligt att rekrytera allergologer och ST-läkare med 
inriktning allergologi.  
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Icke fysiska möten mellan läkare och patient togs upp. Det är gruppens erfarenhet att 
telefonmöten fungerar bäst, och att även patienter föredrar telefonmöte framför 
videomöten. Det finns också en kostnad för videobesök jämfört telefonkontakt, 
Konstaterades också att fysiska möten ofta är nödvändigt för bedömningar och 
undersökningar som görs i samband med besöket. 

6. Gruppens sammansättning 
Helena undersöker möjligheterna att få in fler aktiva ledamöter i RPO Lung och 
allergi. 

7. Kommande möten 
Vecka 50. Onsdag 14 december, kl 15:00-16:30, digitalt. Beslutades att fastställa tider 
för vårens sammankomster vid decembermötet. 

8. Övriga frågor 
a. Magnus Kentson tackade upp uppvaktning i samband med disputationen. 

b. Fråga om tillgång på läkemedel togs upp Bland annat noterades att Actilyse inte går 
att beställa, och därför ges mindre dos där det är möjligt för att spara på lagret. Medlet 
används i behandling av empyem. 

Inte heller Bioclavid, med den starkare styrkan, finns att tillgå. 

 

 

Vid anteckningarna 

Gunilla Persson 


	1. Välkommen
	2. Föregående mötesanteckningar
	3. Rapport från RAG
	5. Handlingsplan 2022 (bifogas)
	6. Gruppens sammansättning
	7. Kommande möten
	8. Övriga frågor

