
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2022-10-10 

Mötesanteckning RPO ÖNH 
Datum 2022-10-10 
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Plats Nässjö, Hotell Högland 

Kallade Anna Parke, Tatiana Jaklovska, Sven Tylstedt, Lovisa Farnebo, 

Jenny Lilja, Fredrik Jönsson 

 

 Leni Lagerqvist (processtöd) deltog digitalt under punkt 3,  

 

 

 

Dagordning 

1. Föregående mötesanteckningar 

- Läggs i handlingar, inga kommentarer 

- Att följa upp ”Kapacitetsunderlag som stöd för kommande planering” – utdata 

för jämförelse – Vilka kvalitativa/kvantitativa mått följer vi? Hur validerar vi 

dessa?  

 

2. Handlingsplan 2022 

- Implementering av Vårdförloppet Grav hörselnedsättning – se uppdraget 

formulerat från RPO ÖNH till enhetscheferna inom hörselvården i SÖSR och 

RAG hörselnedsättning 

- Nytt upplägg av regional ST-akademi + utvärdering av de nationella ST kurser 

som startar 2023 

- Vårdförlopp OSDB barn och Vårdförlopp OSA vuxna – implementering? 

- Följa nationella insatsområden definierade i Verksamhetsplanen 2023, NPO 

ÖNH  

 

3. Förslag nya instruktioner årsrapport, handlingsplan 2023 

- Leni presenterar den nya layouten inkl. resonemang bakom upplägget 

▪ Översiktsbild i tabellformat (se bilaga) som levande dokument där 

nationella insatsområden, regionala prioriterade områden samt aktiviteter 

kopplade till dessa och uppföljningsmått samt status  
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4. Inriktning och syfte med RPO framöver 

- Diskussion kring arbetssätt utifrån uppdraget – Patientlöften, Implementering av 

Kunskapsstyrning, Samordna kvalitets- och utvecklingsarbeten, Följa upp 

resultat och volymer utifrån uppsatta mål, Föreslå och genomföra prioriterade 

åtgärder, Initiera och driva processer, remissvägar och samarbete: 

▪ Samverkansfrågor – 2ggr./år fysiskt och 1 gång/månad digitalt 

▪ Fokus på möte 

✓ Viktiga frågor att samverka? 

✓ Ojämlik vård 

▪ Uppföljning kvalitetsdata 

▪ Kommunikation och arbete mellan möten – mailkommunikation med 

förtydligande vad som förväntas: INFORMATION - ATT LÄSA - ATT 

FÖRBEREDDA - ATT BESLUTA 

▪ Forskningsfrågor – behov lyfts av akademisk representant i RPO ÖNH – 

mer intensiv kommunikation kring forskning i SÖSR 

✓ Förslag att vidga RÖ`s forskningsdag till SÖSR – locka 

intresserade och knyta ihop forskningsprojekt  

✓ Fysiskt möte årligen i Lkpg. i maj - socialnätverk 

✓ Ett komplement till ST-akademi – vetenskapligt förhållningssätt 

✓ Tvärprofessionellt  

 

5. Studierektorerna deltar, (deltar digitalt) 

- Gruppen RPO resonerar kring ST-rektorernas förslag på utformning och 

frekvens av regionala ST-akademier 

- Överenskommelse i samverkan om att: 

▪ Regional ST-akademi går 1 gång/år (istället för 2 ggr.) 

▪ Innehållet utformas av ST-rektorer utifrån de gapen som identifierades 

vid genomgång av nationella ST-akademier upplägg 

▪ 2 år med ”överlappning” regionala och nationella kurserna sedan 

utvärdering  

▪ Innehållet kommer att formas utifrån vad som täcks i nationella kurser 

▪ RPO har även lyft behov att samverka kring forskning i SÖSR och ST-

läkare med intresse skall prioriteras till ”forskningsdag” som redan är 

etablerat forum i RÖ 

▪ RPO har även lyft att ST hands on utbildning fått större utrymme på 

årliga ÖNH dgr. i form av heldag Mini-kurser 
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6. Remisser att besvara 

a. PSVF- Obstruktiv sömnapné (OSA) hos vuxna 

- Se sammanställning Anna P. 

b. Ev. synpunkter på vårdprogram Aggressiva B-cellslymfom och  

- Se presentation Lovisa F.  

- Inga förändringar sedan tidigare vårdprogram för ÖNH – RPO ÖNH behöver 

inte skicka några synpunkter på denna remiss som är uppdatering av gamla 

versionen 

▪ Färre pat. rekommenderas intensifierad behandling med Methotrexat pga 

svag evidens 

▪ CAR-T cells behandling – är en andra linjens behandling  

▪ Utredningen, där ÖNH är involverad, innehåller ingen förändring 

 

c. Ev. synpunkter på , min vårdplan cancer , Hudcancer 

- Se sammanställning från Fredrik 

 

7. På gång i NPO 

- Verksamhetsplan för 2023 är inte fastställd men rinologi kommer att prioriteras 

för belysning 

- NAG cancerhabilitering för HHC arbetar sedan juni 2022 

 

8. Mötestider vinter 2022 och vår 2023 

17 nov. kl.08,30-10,30 redan inbokad 

13 dec. kl. 10,30-12,30 

17 jan.`23 09,00-11,00 

 

9. Övriga frågor 

Vårdförlopp Grav hörselnedsättning – lokalt införande. Tips och prioriteringar? 

- Förtydliga uppdraget till Hörselvårdensverksamheter i SÖSR att se över 

implementering, kartläggning av förutsättningar, prioriteringar (bl.a. – Vårdchef 

HV RÖ och ordf. RAG audiologi, hörselnedsättning sammankallande 

 

Hudsarkom: 
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- Identifierat gap i våra riktlinjer för handläggning av hudsarkom/atypisk 

fibroxanthom 

- Fredrik har ett utkast för rutin som kommer att presenteras via Tumörteamet till 

sarkom MDK SÖSR 

 

MRT-remiss schwannom: 

- Sektionsledare för öronkirurgi skall i samverkan med vårdadmin. på US ta fram 

rutin för remisshantering för kontroller av patienter med schwannom inkl. 

förankring med RTG verksamheterna  

- Anna P. tar reda på arbetsgång kring remissvar från RTG verksamhet 

 

PET-CT remiss och svar: 

- Papperssvar och dessutom en fördröjning tills det kommer till inremitterande 

från regionen 

 

Skicka filmer i PACS: 

- Jkpg. kan inte skicka och ta emot filmer i PACS 

- RPO ÖNH via VC ÖNH Jkpg. Jenny L. lyfter frågan i första hand till lokal IT i 

Jkpg.  

 

 

 Tatiana J  

//  Sekreterare 


