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Mötesanteckningar RPO ÖNH 
Datum 2022-11-17 
Tid 08.30-10.30 
Plats Video Teams  
Närvarande  Anna Parke, Tatiana Jaklovska, Sven Tylstedt, Lovisa Farnebo, 

Jenny Lilja och Gunilla Persson (processtöd) 
 

1. Mötet öppnades 
Ordf. Anna Parke hälsade alla välkomna. Vikarierande processtöd Gunilla Persson 
utsågs till sekreterare. 

2. Föregående mötesanteckningar 
 Återkoppling från föregående möte 

a. VFL grav HNS. Tas upp på möte med implementeringsgruppen av nationella vårdriktlinjer 
den 21 november. 

b. Forskningsmöte våren 2023. Mål att få så många deltagare som möjligt att sluta upp den 5 
maj, därför bred inbjudan. Vid behov bokas större lokaler 

c. Hudsarkom PM. Efterlyses PM som tydliggör handläggning. Jenny Lilja tar upp frågan med 
Fredrik Jönsson. Viktigt att komma vidare med arbetet med detta vårdprogram. 

d. Remiss vestibularisschwannom. Önskemål om digitala remisser mellan regionerna i SÖSR , 
på grund av fördröjning och merarbete med pappersremisser. 

e. Filmer i PACS Jönköping  Ännu ingen lösning. 
 
Föregående mötesanteckningar Inga justeringar av anteckningar. 

3. Gemensamma vårdprogram 
a. Perifer facialispares (AP 21-12-31) Anna Parke går igenom och uppdaterar. 

b. Asymmetrisk HNS. Diskussion kring förslag till ny riktlinje från NPO. Anna Parke 
färdigställer svar från RPO och skickar till Tatiana Jaklovska för vidarebefordran. 

c. Barn med HNS (Kaleb Getachew, inget datum) Sven Tylstedt går igenom och 
återkommer om något behöver uppdateras. Länka till nationella, tydligt och uppdaterat. 

d.CI (RAG audiologi 24-04-04)  Aktuellt, inga justeringar 

e.  Kort tungband (ingen ansvarig eller datum) Jenny Lilja tittar på denna. 

f.  Otoskleros (RAG audiologi, fastställt 201208) Kort slutdatum. Ska ses över. 
Specifikt kliniskt kunskapsstöd. Bör finnas på SÖSRs sida. 
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g. Plötslig HNS (saknas ansvarig och datum) Risk för falskt postiva svar ger onödiga 
utredningar. Nya urvalsdirektiv kan underlätta för både patient och behandlande läkare. 
RÖ tar ansvar för att revidera vårdprogrammet, gruppen ställer sig positiv till att 
individualisera utredningen. 

h. Trombosprofylax vid kirurgi (Andreas Johansson 211231) Kan det förlängas? 
Tatiana kollar upp. 

Remisser inom personcentrerade vårdförlopp. Traumatisk hjärnskada; Anna Parke 
läser. KOL; Sven Tylstedt läser. 

4. Handlingsplan 2023 – fokusområden 
Ny handlingsplan/årsrapport för 2023.Viktigt att fundera på fokusområden och inte ha 
med för många. 
a. Grav hörselnedsättning. Klargöra rehabiliteringsprocessen och eventuella olikheter 
i stödet runt patienten i CI processen med särskild hänseende för logopedi. Rapporter 
nästa år. 

b. Larynx/Esofagus. Jämlik vård inom SÖSR gällande området tungbandsklipp. 
Genomläsning för säkerställa samma bedömningsgrund. 

c. Rhinologi Biologiska läkemedel är mycket kostsamma. Regionerna behöver driva 
frågan gemensamt i  SÖSR, samt utarbeta riktlinjer.  

d. Tumör Fortsatt implementering av nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 

c. Hudsarkom  

5. Implementering av vårdförlopp – strategi framåt 
Samtal i gruppen mynnade ut i följande konstaterande: 

Arbetet för patientens bästa ska alltid vara i fokus. Nya vårdförlopp kräver olika insatser 
för implementering på olika kliniker, och arbetet kan därför se olika ut beroende på 
klinik. En del kan behöva jobba snabbare, andra kan behöva stöd att prioritera i arbetet. 
Dock ska inte arbetet med implementering behöva ta resurser från vårdarbetet. Det 
behöver finnas struktur. 

6. Gemensam uppföljning kvalitetsregister ÖNH. Planering, 
parametrar att jämföra. Bjuda in regional samverkansgrupp (RSG) 
Kvalitetsregister? 
Diskussion kring vilka kvalitetsparametrar som är viktigast att följa upp och jämföra 
inom SÖSR och gentemot riket inom våra olika kvalitetsregister. Förslag på fördelning 
av register att välja parametrar ur nedan. Enighet om att till nästa möte titta på förslag 
från region Kalmar som utgångspunkt och fortsätta diskussionen därifrån. Mailas ut av 
Anna Parke. 

Tonsill- Jenny. 

Septumplastik – Tatiana. 

Ostokleos – Anna. 
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Cancer – Lovisa. 

Grav hörselnedsättning – Per. 

Hörselbron – Jenny. 

7. Rapport NPO/kunskapsråd/övriga möten 
Kortfattad återkoppling från Tatiana. Ny ordförande i NPO from 1 jan.2023 Johan 
Hellgren 
Fokusområden för 2023 – rhinologi, rehabilitering av HHC och kliniskt kunskapsstöd 
Nästa möte 22 nov. 

 

8. Planerade möten  
13 december, digitalt, kl 10-12 

17 januari, digitalt, kl 10-12 

20 mars, digitalt, kl 10-12 

18 april, heldag, fysiskt möte, preliminärt Nässjö. 

16 maj, digitalt, kl 10-12 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Gunilla Persson 


	1. Mötet öppnades
	2. Föregående mötesanteckningar
	3. Gemensamma vårdprogram
	4. Handlingsplan 2023 – fokusområden
	5. Implementering av vårdförlopp – strategi framåt
	6. Gemensam uppföljning kvalitetsregister ÖNH. Planering, parametrar att jämföra. Bjuda in regional samverkansgrupp (RSG) Kvalitetsregister?
	7. Rapport NPO/kunskapsråd/övriga möten
	8. Planerade möten

