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Mötesanteckningar RPO nervsystemets 
sjukdomar 
Datum 2022-10-20 
Plats Skype  
Närvarande  Fredrik Lundin, Jonas Lind, Carina Folkesson, Åsa Landerholm, 

Zarouhi Sarkis Hertz, Chrysostomos Papastergios 
 

1. Genomgång av föregående protokoll 

2. Informationsspridning-lista på aktuella verksamhetschefer 
Beslut: Fredrik Lundin tar upp frågan på kunskapsråd gällande en gemensam jourlista. 

3. Regiondag 2022-11-24 
a. Hur ofta regiondag? 

Beslut: 1 gång/ termin. Växla mellan regionerna. Bra med god framförhållning för 
planering av produktionen. Viktig plattform för att lansera nya nationella riktlinjer.  

b. Möte RPO i anslutning till regiondagen? 

Beslut: Möte RPO sker dagen innan regiondagen. 

c. Team kommande regiondagar? När? 

Beslut: Stroke, cerebrovaskulära händelser och dess vårdförlopp. Datum sätt till  
2023-04-20, plats Linköping. Tas upp på strokeråd i regionerna för input till 
regiondagen med återkoppling till Fredrik Lundin om vilka som kan tänka sig vara med 
och förbereda dagen. 

4. Standardiserade vårdförlopp 
a. Stroke/TIA inklusive SAB 

Jourlinje skulle kunna vara ett stöd för geografiska gränsområden. Kommunikation 
mellan ambulans och jour skulle underlätta.  

Kunskap om akut insjuknande SAB brister på t.ex. vårdcentraler, i Linköping finns en 
arbetsgrupp som följer upp detta. Motala upplever gott samarbete med Avan. 
Neurokirurgens trombektomijour upplevs fungerar väl. Carina Folkesson informerar att 
de står inför byte av trombektomiutrustning, vet inte hur länge verksamheten kommer 
behöva stå still men tittar på fungerande lösningar för detta.  
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b. Epilepsi, smärta, migrän 

Vårdförlopp färdiga men inte beslutade, hoppas på beslut inom någon månad. 
Diskussion behövs kring den högspecialiserade vården. Andra regioner har lämnat 
synpunkter på remissen.  

c. ALS och NPH 

Är nominerade och går till direktörer via beredningsgruppen. Goda chanser finns. En 
jävsprövning behöver göras. Ordförande av NPH och ALS behöver nomineras från oss 
till NPO. 

5. Synpunkter remiss för optikusneurit 
Vi påverkas av vad som skrivs och behöver fundera över vad som tillhör ögonläkarens 
och neurologläkarens uppgifter, just nu faller mycket på neurologläkaren i remissens 
riktlinje.  
Diskussion om hur olika regioner gör vid MS-utredningar med blank radiologi.  

Beslut: Fredrik Lundin efterhör vad Johan Mellergård anser och skriver sedan remissen. 
Jonas Lind svarar NPO. 

6. NHV högspecialiserad epilepsikirurgi 
Fredrik Lundin och Carina Folkesson är med i processen för detta som ska vara 
inlämnat senast 2022-11-01.  

7. Information från Neurologiska kliniken US 
Bildats en organisation samt en ny sektion 7, smärta.  
Slutförhandlingar pågår för en ny professor (Magnus Vrethem går i pension). 

8. Nytt specialistsjuksköterskeprogram vid LiU neuro 
Start hösten 2023 i Linköping. Viktigt att sprida informationen i våra regioner då det 
finns en stor vinst i att sjuksköterskor ges möjlighet att vidareutbilda sig.  

 
 

 
 

  

 

 

Vid anteckningarna 

Pernilla Hammarlund 
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