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Mötesanteckningar RPO ÖNH 

Datum 2023-03-20 

Tid 10.00-12.00 

Plats Video Teams  

Närvarande  Anna Parke, Tatiana Jaklovska, Sven Tylstedt, Fredrik Jönsson 

Jenny Lilja och Leni Lagerqvist (processtöd)  

 

 

Mötet öppnades 

Ordf. Anna Parke hälsade alla välkomna.  

1. Föregående mötesanteckningar 

a)Justerade under ”punkt 5-Rapport var och en”  

b) Felaktigheter i kommande datum, Leni uppdaterar 

summering, en rev. version finns nu publicerad på hemsidan 

 

c) Sjukvårdsregional vårdriktlinje Cochleaimplantat för vuxna. 

RPO – tog beslut att godkänna. 

Se reviderad ex. på följande sida, SÖSR webbplats 
 

2. Regiondag hörselvård 2024 

RPO positiva till att man beviljats kompetensmedel, utvecklingsstöd för att kunna 

genomföra en regiondag. 

Beslut att bilda en arbetsgrupp som gör ett förslag på planering.  

Ordf. erhöll namn på berörda chefer och tog i uppdrag att kontakta dessa via mail.  

 

3. Remissvar Riktlinje, Vårdförlopp, Vårdprogram 

a) Riktlinje för kall teknik vid tonsillektomi  

Anna har läst och förslag på text kommer att skickas in 

Välskriven, kortfattad och tydlig riktlinje. En kort metodbeskrivning för 

blodstillning med kall teknik saknas. Kall teknik kan verka självklar för dem som 

aldrig diatermerar, men behöver förtydligas. Gärna steg för steg rekommendation 

för hur blödning stillas utan tillförsel av värme. 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsstod/kunskapsstod-oron-nas-och-halssjukdomar/
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b) Vårdförlopp Depression hos vuxna 

Fredrik har läst och förslag på text kommer at skickas in 

”RPO ÖNH saknar en notering bedömning av hörselnedsättning vid utredning av 

depression. Detta är av erfarenhet extra viktigt i samband med utredning av ffa 

äldre.” 

c) Vårdförlopp Självskadebeteende hos vuxna 

Tatiana har läst, - inga synpunkter eller medskick 

d) Vårdprogram Cancerrehabilitering  

Lovisa hade inför mötet skickat ett underlag till gruppen, ett underlag som RCC 

sydöst står bakom. 

Beslut att stå bakom detta med komplettering 

”Med tanke på hur mycket arbete våra kontaktsjuksköterskor beskriver att det är 

att ta fram "min vårdplan" föreslår RPO ÖNH att man ännu mer framhåller det 

orimliga i att börja det arbetet för en patient utan cancerdiagnos. Man ska och kan 

ge patienten en strukturerad utredning och uppföljning utan just det dokumentet” 

 

4. RAGs arbete - uppföljning på RPO 

Förslag att samtliga kallas till årets första RPO möte, därefter enskilt ytterligare en 

gång per år. 

Nästa steg att kalla RAG Hörselnedsättning och RAG Rhinologi till mötet 12 maj. 

5. Nominering NPO och NAG 

RPO har att nominera till olika grupper. Processen är inte alltid lätt att följa. Ett visst 

stöd finns att ta del av på hemsidan. För närvarande är det aktuellt för nominering till 

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (primärvård) där kandidater för uppdraget 

efterfrågar a) kompetens tillika läkare inom allmän medicin och allmän ÖNH. 

Uppdraget komma att kräva 10-15% arbetstid. Många förfrågningar har gjort internt 

inom respektive region.  

 

Beslut att Anna ordf. som ett slutligt försök och kommer att kontakta ordf. RPO 

primärvård, samt har till företrädare beställd primärvård inom Kalmar. Sista dag för 

nominering blir i slutet av april, för att sedan slutligen handläggas på NPO-möte  

 27-28 april.  

6. Rapport från NPO och NAG 

Tatiana sprider information från NPO via mail. Underlagen tas upp på mötet. 

Summering, att underlaget Insatsområden NPO inkluderat Tatianas kommentarer 

blir att diskutera vidare på nästkommande RPO möte i april 

 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/nominering-och-beslut-om-ledamoter/
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7. Status arbetet årsrapport 

Ordf. visade insamlat underlag, ytterligare justeringar och kompletteringar sprids 

med stöd av processtöd till var och en. Ordf. kommer även inom kort att skicka den 

sammanställda listan med resultat/kvalitetsindikatorer. 

8. Reviderad Handlingsplan 

Punkten bordlades, tas med på nästkommande RPO möte i april 

9. Övriga punkter 

 

Sven planerar att gå i pension och hans efterträdare är utsedd, han heter Ulf Remius. 

Ulf bjuds även in att delta mötet i april. 

 

Kommande möten 

• 18 april, heldag, RPO fysiskt möte, Nässjö 

• 12 maj ”sjukvårdsregionalt forskarmöte”  

• 16 maj, RPO digitalt, kl 10-12 

 

// sekreterare , processtöd Leni Lagerqvist 


