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Mötesanteckningar RPO ÖNH 

Datum 2023-01-17 

Tid 10.00-12.00 

Plats Video Teams  

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

Fredrik Jönsson och Leni Lagerqvist (processtöd)  

 

Mötet öppnades 

Ordf. Anna Parke hälsade alla välkomna.  

1. Föregående mötesanteckningar 

a) Indikatorer att följa  

Anna visade xls och samtliga indikatorer diskuterades, några frågetecken ledde till 

att punkten återkommer vid nästkommande möte. Fram till dess kan arbetet med att 

ta fram data baserat på helår 2021 startas. Arbetet fördelades mellan RPO 

ledarmötena, se bifogad fil – som sprids internt 

Processtödet tog uppdraget att ge förslag på hur de olika indikatorerna kan kopplas 

till patientlöftena. 

 

b) Publiceringar vårdriktlinjer 

Processtödet visade hemsidan, där de gemensamma riktlinjerna publicerats som 

pdf.dok.  

 

Fredrik dubbelkollar och säkrar underlaget Sarkom 

 

c) Hos vilken region ska original diarieföras? 

Processtödet berättade att målet är att alla gemensamt framtagna riktlinjer ska 

länkas direkt från något av de tre regionernas dokumentationssystem. För 

närvarande går det från RÖs Documenta och från RJLs Evolution tillika att 

innehållsansvariga måste vara utsedda.  

Sammanfattning 

Ledamöterna önskade att mer information om inom vilket tidsintervall system 

”aviserar” med krav på uppdatering innan beslut tas. 

 

d) För övrigt inga justeringar utan anteckningarna läggs till handlingarna 
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 2. Statusrapport - 
 Gemensamma riktlinjer för benign kosmetisk hudkirurgi 

Även denna punkt var en återkoppling från föregående möte. Ledamöterna ser 

fortsatt stort behov. 

Beslut att kollegorna inom RPO Hud- och könssjukdomar, Kirurgi och 

plastikkirurgi och Rörelseorganens sjukdomar ska kontaktas för att efterfråga om de 

hanterar den kontinuerliga ökningen av förekomsten av alla typer av hudcancer.  

Frågeställningen gick samma dag till respektive RPOs processtöd och förtydligades 

med att det ffa gällde remisser med önskemål om operation av benigna förändringar 

kan t ex gälla godartade nevus, keloider, små aterom eller lipom som framförallt 

utgör ett kosmetiskt problem.  

3. Rapport från var och en 

a. Aktuella frågor  

RJL 

Jönköping beskriver att tillgängligheten till audionomerna är ett problem. 

Gruppen gav varandra stöd och tips på hur man kan möta dessa utmaningar 

samt att Tatiana tar med sig sydöstra sjukvårdsregionens svårigheter med 

rekrytering till dessa mindre kända vårdyrken NPO nivån.  

RÖ 

Östergötland kan meddela att Henrik Smeds tillträder som ny 

verksamhetschef 24 april. Henrik kommer att delta vid vårt fysiska möte i 

Nässjö den 18 april. Haft tuff belastning på sjukhusen ffa barnklinikerna pga 

RS virus, nu börjar den stora puckeln via ner igen. Lovisa meddelade att 

forskarmötet flyttas från 5/5 till 12/5. Inom kort kommer en inbjudan som 

respektive region sprider vidare internt. Processtöd har ändrat datum på 

hemsidan. 

RKL 

Har inget övrigt att tillägga än det som ovan redan angetts gällande britsen 

på audionomer 

b. Läge PSVF OSA barn?  

Alla tre regionerna har tagit del av vårdförloppet och analyser av Gap pågår 

sammanfattningsvis ser ingen av regionerna att det kommer att påverka nu 

gällande rutiner och processer. 

Risk för fördröjning av tillgänglighet finns avseende utredningssteget 

sömnregistrering. Nya diagnoskoder var en annan utmaning som nämndes 

c. CPAP vid strömavbrott - lokala rutiner? 

Inga stora åtgärder har vidtagits men viss beredskap finns för tex 

yrkeschaufförer. Ledamöterna är ense om att CPAP i det korta förloppet inte 

ska ses som livsuppehållande åtgärd. 
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4. Rapport från NPO och NAG 

Tatiana meddelande att de inom kort kommer att ett NPO därav inget specifikt att 

rapportera på detta mötet. 

5. Vårdförlopp 

Mötet gav inte utrymme för att diskutera införandeprocesser i de tre regionerna 

avseende beslutade vårdförlopp.  

I samband med feb. mötet vet vi med sannolikhet vilka nya vårdförlopp och andra 

nationella remisser som kan vara aktuella att hantera. 
 

6. Ansökan om SÖSR-medel för utvecklingsinsatser 2023-2024 

Processtödet hade inför mötet delgett länk till webbplatsen där informationen står. 

Gruppen förde diskussion och enades om att det kan bli aktuellt med arvode för 

föreläsare både på forskardagen och för ST-mötena. Ett annat förslag var utbildning 

kurator med specialistkompetens kopplat till HNS. 

 

Anna sätter samman ett förslag på skrivning som processtödet därefter stämmer av 

med RSL-staben för att få klargjort vilka medel som kan äskas. 

 

7. Övrigt  

Inga övriga punkter anmäldes 
 

8. Kommande möten 2023  

  

• 9 februari, RPO digitalt, kl 10-12 

• 20 mars, RPO digitalt, kl 10-12  

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

• 12 maj ”sjukvårdsregionalt forskarmöte”  

• 16 maj, RPO digitalt, kl 10-12 

 

// sekreterare , processtöd Leni Lagerqvist 


