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 2022-12-19 

Mötesanteckningar RPO ÖNH 

Datum 2022-12-13 

Tid 10.00-12.00 

Plats Video Teams  

Närvarande  Anna Parke, Tatiana Jaklovska, Sven Tylstedt, Jenny Lilja och 

Leni Lagerqvist (processtöd) samt punkt 1b Fredrik Jönsson  

 

Mötet öppnades 

Ordf. Anna Parke hälsade alla välkomna.  

1. Föregående mötesanteckningar 

a. Forskningsmöte 5 maj 2023, ”save the date” skickad och sprids internt tillika 

att en intresseförfrågan görs inom respektive region.  

Återkoppling sker vid kommande möten. 

b. Hudsarkom PM. Fredrik Jönsson deltog och har ett förslag som för 

kännedom kan spridas internt märkt ”arbetsmaterial”. Se bilaga i mail, då 

den inte kommer att publiceras på hemsidan. 

För övrigt inga justeringar utan anteckningarna läggs till handlingarna 

 2. Rapport från Kunskapsrådet 

Anna gav återkoppling från Kunskapsrådet. En positiv utveckling att delge är att 

arbete med digitala remisser och svar inom radiologi och lab pågår. Ett område som 

kan förbättras är att ÖNH och tandvårdens patientdata ffa inom käkkirurgin är svår 

att ta del av pga olika dokumentationssystem. Som ex. har Östergötland löst det 

genom att berörda aktörer med behörighet inom käkkirurgi respektive tandvård har 

tilldelats dubbla behörigheter. 

Mötesanteckningar från Kunskapsrådet 23/11 i sin helhet finner ni här 

3. Chef RÖ – status i processen? 

Tatiana rapporterade att processen med att tillsätta ny verksamhetschef inom RÖ är 

i sin slutfas, men ej klar. RÖ representation kommer tills vidare att vara Tatiana och 

Lovisa 

4. Forskningsfråga: ST-arbeten - möjlighet att synkronisera i regionen? 

RPO anser att frågan är relevant stödjer att detta samarbete kan utvecklas. Viktigt 

att samtliga regioners verksamhetschefer involveras, då det år de som godkänner  

ST-arbeten. RPO var också eniga om att etiska tillstånd ska sökas tidigt i processen, 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-diagnostik-och-sinnen/
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detta för att processen inte ska stanna av i samband med att publicering etc kan bli 

aktuell för den enskilde ST-läkare. En punkt RPO fortsatt kommer belysa när 

tilltänkta uppdrag och ämnen för ST-läkare kan bli aktuella. 
 

5. Gemensamma vårdriktlinjer på SÖSR hemsida 

RPO har sedan tidigare på ”gamla visningsytan” publicerat olika dokument som nu 

har granskats och fått en uppdaterad status. 

Följande riktlinjer som granskats ska publiceras på den nya visningsytan. Som stöd 

för publicering tar processtödet kontakt med kommunikatör Conny Thålin.   

Det gäller följande dokument. 

1. Cochleaimplantat för vuxna granskat ska gälla i två år 

2. Perifer facialispares publicera granskat ska gälla i två år 

3. Asymmetrisk HNS. – avvakta nationellt beslut 

4. Barn med HNS granskat ska gälla i två år 

5. Plötslig HNS – från 2015, tills vidare ska dok ange revidering pågår 

6. Kort tungband granskat ska gälla i två år 

7. Kort tungband information granskat ska gälla i två år 

8. Otoskleros granskat ska gälla i två år 

9. Trombosprofylax vid kirurgi granskat ska gälla i två år 

6. Vårdförlopp 

6a) Tänkt att få tid att diskutera införandeprocesser i de tre regionerna avseende 

beslutade vårdförlopp, där det senast beslutade är Obstruktiv sömnrelaterad 

andningsstörning hos barn se publicering nationell webbplats. I slutet av januari 

2023 planeras ett nationellt webbinar kring detta vårdförlopp. 

 

Pga tidsbrist fick punkten utgå och återkommer istället vid nästkommande möte. 

 

6b) Remissvar 

RPO har att lämna synpunkter på de tre remissutkast som delgetts avseende de 

personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen vid 

a) KOL, b) Ländryggsbesvär c) Traumatisk hjärnskada 

 

Konklusion 

Anna och Sven har läst igenom och förmedlar till övriga att RPO inte har några 

tillägg eller frågetecken på innehållet i underlagen. Processtödet förmedlar detta till 

administratör Charlotte Sand 
 

7. Behov av gemensamma riktlinjer för benign hudkirurgi 

RPO har noterat en markant ökning av efterfrågan på bedömning och i vissa fall 

borttagning av benigna hudförändringar i ÖNH området. RPO ställer sig positiv till 

att ta fram gemensamma riktlinjer för att enhetligt få stöd gällande vårdens 

principiella ställningstaganden med uppdraget att avgöra funktion kontra vad som 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npooronnasochhalssjukdomar.56470.html
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avses som kosmetiska åtgärder inom ramen för egenvård.  

 

Beslut att Jenny fick i uppgift att formulera ett förslag till uppdrag, som förslagsvis 

en ST-läkare kan genomföra åt RPO. 

8. Handlingsplan 2023 

Anna gav en kort repetition från föregående möte, och RPO eniga om att de valda 

antalet aktiviteter är relevanta för 2023. 

Se bilaga justerad handlingsplan. 

9. Rapport NPO 

Tatiana rapporterade från det senaste mötet, som var 22/11. Ny ordförande valdes 

och den del nya NPO ledamöter har genom skifte i regionerna tillkommit. Tatiana 

blir med anledning av dessa rotationer en av få med historiken från NPO-start.  

Dialogen mellan NPO ledamot och RPO ordf. samt för och efterarbeten inför 

Kunskapsråden inom SÖSR blir fortsatt viktiga. Anna och Tatiana hanterar detta bra 

redan nu. 

 

NPO verksamhetsplan för 2023 (VP) är framtagen och kommer att av beslutas av 

Beredningsgruppen (BG) i slutet av denna vecka. Alla etablerade NAG-er kommer 

fortsätta sitt arbete och samarbetet med primärvården genom NAG NKK ÖNH 

kommer att ligga i fokus tillsammans med NAG sinonasal sjukdom.  

 

Närmast aktuellt gäller framtagande av det nationellt kliniska kunskapsstödet (NKK), 

där nominering till NAG pågår och att allmänmedicinsk läkare primärvård och/eller 

ÖNH specialistläkarrepresentant från SÖSR efterfrågas. Tatiana skickar underlag på 

det ca 10% uppdraget, så att alla regioner ska kunna söka internt och ta kontakt 

tillika få fram nomineringsförslag. 

 

Annat område är NAG tungband där NPO ÖNH och NPO Barn och ungdomars hälsa 

för dialog för att genomföra arbetet tillsammans. Samarbete med NPO barn och unga 

för att starta en NAG för tungbandsklippning kommer enligt NPO barn och unga inte 

att kunna prioriteras under 2023.  

 

Socialstyrelsen inför från 1/1 2023 nya ICD-10 koder. Det är två  

fördjupningskoder under R06.8, andra och ospecificerade  

andningsrubbningar. 

R06.8A Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB) 

 

Under sömn: 

• habituell snarkning 

• obstruktiva andningssvårigheter 

• obstruktiv hypoventilation 

• Upper Airway resistance syndrome (UARS) 

 

R06.8W Annan och ospecificerad andningsrubbning. 
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10. Uppföljning kvalitetsregister ÖNH  

Anna gav en kort repetition och inför dagen bilagd xls visades och diskuterades. 

RPO eniga om att max tre indikatorer per område. RPO enades om att arbete kräver 

ytterligare stöd och förankring inom respektive region. I takt med att respektive 

region fått återkoppling av berörda sakkunniga kommer Anna att återkoppla med en 

reviderad xls fil 
 

11. Mötesplan 2023  

  

• 17 januari, RPO digitalt, kl 10-12  

• bevaka när i januari nationellt webbinar - vårdförlopp OSA barn aviseras  

• 9 feb, RPO digitalt. kl 10-12 

• 20 mars, RPO digitalt, kl 10-12  

• 18 april, heldag, RPO fysiskt möte, preliminärt Nässjö  

• 5 maj ”sjukvårdsregionalt forskarmöte”  

• 16 maj, RPO digitalt, kl 10-12 

12. Övrigt  

Inga övriga frågor   

 

 

Mötets avslutades  
 

och mötesdeltagarna önskade varandra en God Jul 

 

 
 

 

// Leni Lagerqvist processtöd 


