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Mötesanteckningar RPO Lung och allergi 
Datum 2022-12-14 
Plats Video Zoom  
Närvarande: 
 Helena Engström, Lars Ahlbeck, Karin Cederquist, 
 Magnus Kentson, Patrik Nordenfeldt, Thomas Gars, Stefan 

Rustscheff, Urban Wennerström, Gunilla Persson 

Förhinder: Niels Hornstra, Roger Gunnarsson, Karolina Forssén 

 

1. Föregående mötesanteckningar 
Helena hälsade välkomna till dagens möte. 

Föregående mötesanteckningar föredrogs och lades till handlingarna. 

2. Laget runt -lägesrapport 
Höstens covid-våg märks i verksamheterna. Det är mycket att göra och många i 
personalgrupperna har smittats. Bemanning/rekrytering är fortsatt en utmaning, både 
vad gäller läkare och sjuksköterskor. Flera vittnar dock om gott hopp om att kunna 
rekrytera ST-läkare. Bristen på vårdplatser är fortsatt utmanande på flera håll.  
Kommentaren ”Det är mycket, men vi håller oss över vattenytan”, sammanfattar läget 
på flera håll. 

Införandet av remissmall för läkemedelsutredningar i Östergötland har resulterat i bättre 
remisser, vilket underlättar då inflödet av dessa remisser är starkt. 

 

3. Rapport från RAG/stöd till RAG 
a. Lungfibros Gruppen jobbar på. Ny studie av läkemedelsbehandling vid 

lungfibros drar igång i Linköping, vilket är glädjande. 

b. Allergi. Med anledning av att det finns så allergologer i Sydöstra 
sjukvårdsregionen väcktes frågan om det finns önskemål om stöd. Svaret är 
nej. Problemet är inte brist på tjänsteutrymme, utan snarare brist på 
intresserade sökande. Möjligheten att göra allergologtjänster så attraktiva 
som möjligt, t ex utan bakjour föreslogs, samt för- och nackdelarna med ett 
”snabbspår” att bli allergolog direkt. Konstaterades att fördelen är stor med 
bred kunskapsbas hos allergologer.  

c. Lungcancer Hade välrepresenterat möte den 17 november med fokus på 
konsekvenser på de nya vårdprogrammen. Ingen ny projektledare (RCC 20 
procent) har ännu tillsatts. 
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4. Vårdförlopp KOL 
(Svar senast den 24 januari.) Beslutades att Stefan Rustscheff, Thomas Gars och 
Magnus Kentson ska ta fram förslag till svar. 

Beslut: 

5. Vårdförlopp lungcancer 
(Svar senast den 8 februari.) Beslutades att Urban Wennerström och Karin Cederquist 
ska ta fram förslag till svar. 

6. Spirometrikapacitet/kompetens 
Konstaterades att spirometrikapacitet/kompetens inte alltid finns inom primärvården, 
vilket resulterar i remisser till specialistvården där köerna växer. Situationen är 
otillfredsställande. Beslutades att Helena Engström gör en skrivelse till kunskapsrådet 
sydöstra sjukvårdsregionen för att påtala problemet. 

7. Rapport från NPO 
Helena Engström blir ny ordförande i NPO Lung- och allergisjukdomar efter årsskiftet.  

NPO lung- och allergisjukdomar | Kunskapsstyrning vård | SKR 
(kunskapsstyrningvard.se) 

8. Handlingsplan 2023 
Beslutades att se över handlingsplanen vid nästa möte, och att Gunilla till dess lagt in 
nuvarande handlingsplan i nya mallen. (Se bilaga) 

9. Vårens möten 
Digitalt möte torsdag den 2 februari, kl 15.00-16.30. Fysiskt möte i Jönköping 
torsdagen den 16 mars, heldag. Digitalt möte torsdagen den 22 juni, kl 15.00-16.30. 

 

10. Övriga frågor 
a) Bjuda in studierektor i lungmedicin och allergi till möte? Frågan hänskjuts till 

nästa möte. 
 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Gunilla Persson 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npolungochallergisjukdomar.56442.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npolungochallergisjukdomar.56442.html
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