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Mötesanteckningar RPO ÖNH 

Datum 2023-02-09 

Tid 10.00-12.00 

Plats Video Teams  

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

Leni Lagerqvist (processtöd)  

 

Mötet öppnades 

Ordf. Anna Parke hälsade alla välkomna.  

1. Föregående mötesanteckningar 

RPO har inte fått något svar på ansökan om utvecklingsmedel. 

beslut att processtödet skriver till RSL au och påminner. 

2. Statusrapport - 
 Gemensamma riktlinjer för benign kosmetisk hudkirurgi 

Frågeställningen RPO Hud- och könssjukdomar, Kirurgi och plastikkirurgi och 

Rörelseorganens sjukdomar har besvarats av RPO Hud och könssjukdomar samt att 

RPO kirurgi och plastik har bett om mer svarstid dvs att få återkomma efter de haft 

uppe det på möte. 

Svaret diskuterades och samtliga i RPO ÖNH ser att behovet kvarstår och även bör 

genomgå en hantering på nationell nivå.  

Beslut att Tatiana att ta upp det i samband med kommande NPO-möte. 

3. Reviderade vårdriktlinjer – uppdaterad hemsida 

Processtöd anger att hemsidans dokument är uppdaterade, men att själva 

publiceringen av dokumenten inte alltid visar den senaste versionen.  Dvs OM man 

fortfarande ser samma version ligger den versionen kvar i ”minnet” och då behöver 

man uppdatera. Detta görs genom att håll ner CTRL knappen och F5 (om du har sep. 

tangentbord)  alt  håll ner CTRL knappen och uppdatera  klicka på uppdatera 

symbolen som ni finner längts upp till vänster på er bildskärm.  

 

Vad det gäller underlagen för CI för vuxna ska även dessa dubbelkollas, detta på 

uppmaning från Mathias Hällgren CI-ingenjör, Hörselvården i Linköping. 
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4. Rapport från NPO och NAG 

Tatiana meddelande att de inom kort kommer att ha ett NPO möte därav inget 

specifikt att rapportera på detta mötet. 

 

5. Rapport från var och en 

a. Kalmar ställer frågan till övriga om erfarenheter Vårdval hörselrehabilitering 

samt för- och nackdelar tillika resultat. RÖ har ett vårdval sedan 2013 som vi 

nu utvärderar intern i samband med prioriteringar kopplade till bemanning 

och kompetens. Vad skall specialiserad vård prioritera. Diskussioner kring 

uppdragets olika delar - primär och fördjupad hörselvård. Ett medskick från 

RÖ är att formulering av avtal är tydlig och inkluderar utbildning och 

ansvarsfördelning. 

Jönköping har inte Vårdval men erbjuder alla väntande remiss inom 

vårdgarantin, detta för att ge patienter möjlighet att söka till andra regioner.  

b. Kalmar ställer frågan om lokal tillgång till teknisk support för 

kommunikationshjälpmedel som kan förskrivas av logoped, tex 

ögonstyrning vid ALS eller "platta" till barn med kommunikationsproblem. 

c. Jönköping har många ST och AT ansökningar som RÖ och Kalmar erbjuds 

ta del av. 

5. Vårdriktlinje och vårdförlopp  

Vårdriktlinje 

RPO ska sammanställa samtliga synpunkter på vårdriktlinje Tonsillektomi  

Beslut 

Alla ledamöter läser det underlag som kommer i separat utskick efter 15/2 

 

PSVF  

Depression hos vuxna 

 – beslut Fredrik läser som kommer i separat utskick efter 15/2 

Självskadebeteende hos vuxna  

– beslut Tatiana läser som kommer i separat utskick efter 15/2 
 

6. Vem skriver vad i årsrapport för 2022 

Processtödet visade föregående år och en fördelning gjordes, se separat utskick. 

mål att kunna slutföra och skicka rapporten efter mötet den 18 april. 

7. Indikatorerna – hur går det med framtagande 

Genomgång och justering av xls fil, bifogas anteckningarna 

8. Kommande möten 2023  
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• 20 mars, RPO digitalt, kl 10-12  

• 18 april, heldag, RPO fysiskt möte, Nässjö 

 

• 8 maj Kunskapsråd, Alvesta 

Anna har förhinder och beslut att Jenny kommer att träda in tillika representera 

RPO ÖNH 

• 12 maj ”sjukvårdsregionalt forskarmöte”  

• 16 maj, RPO digitalt, kl 10-12 

 

// sekreterare , processtöd Leni Lagerqvist 


