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1. Välkommen 
Magnus Kentsson hälsade alla välkomna i sin roll som nytillträdd ordförande för RPO 
Lung och allergisjukdomar. 

2. Fortsatt hantering av riktlinjen Behandling av svår eosinofil 
astma med biologiska läkemedel 
Region Kalmar läns läkemedelschef Mathias Landerdahl gästade mötet som 
representant för RSG Läkemedel, SÖSR. Han välkomnade riktlinjen, men efterfrågade 
möjlighet att rangordna preparaten i riktlinken Riktlinje_-svar-eosinofil-astma_-biologiska-
lkm20220731.pdf (sydostrasjukvardsregionen.se), då tidigare avtal löpt ut. Det konstaterades att 
ingen tydlig rangordning mellan preparaten låter sig göras med anledning av deras 
inneboende olikheter. 

Enighet finns om vikten av receptförskrivning av preparaten. Vidare kom man överens 
om att hålla löpande kontakt mellan RPO Lung och allergi och RSG Läkemedel.  

RSG Läkemedel kan bistå med statistik över förskrivningen i SÖSR, något som 
välkomnas av RPO Lung och allergi. 

3. Föregående mötesanteckningar 
Genomgång av föregående mötesanteckningar, vilka lades till handlingarna. 

4. Laget runt lägesrapport 
Bristen på patientplatser var ett genomgående tema, och det är vanligt med 
”satelitpatienter” som utlokaliseras till andra vårdavdelningar.  

En annan gemensam utmaning är att bemanna, dels vakanser till följd av svårighet att 
rekrytera; specialkompetenser och sjuksköterskor, dels på grund av sjukdom och 
ledigheter. Genomgående uttrycktes uppskattning för de sjuksköterskor som arbetar på 
enheterna. Oro framfördes för ökad arbetsbelastning för arbetslagen. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/11/Riktlinje_-svar-eosinofil-astma_-biologiska-lkm20220731.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/11/Riktlinje_-svar-eosinofil-astma_-biologiska-lkm20220731.pdf
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På flera sjukhus har man fått klartecken att ta in hyrsköterskor.  

I Norrköping har man dragit i gång verksamhet där sjuksköterskor tar emot 
fibrospatienter. I Kalmar sätts en ny organisation för sjuksköterskor inom lungfibros 
upp. 

Möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom SÖSR används och uppskattas, 
bland annat i samband med uppbyggnaden av nya organisationer/mottagningar. 
Representanter från flera sjukhus har varit i Linköping för att ta lärdom av hur 
verksamheten byggts upp där. 

              5. Rapport från RAG 
a. Lungfibros. Ny grupp. Karin Cederquist förbereder liten dragning till fysiska mötet 
16/3. 

b. Allergi. Ytterligare läkemedel mot astma framtaget, men ännu ej godkänt. 

c. Lungcancer. Har möte den 2/3. Fortfarande utan ordinarie processledare, men 
gruppen fungerar och jobbar på. 

 

6. Vårdförlopp lungcancer 
RPO Lung och allergi stödjer i stort sett förloppet, men har en del invändningar. Bland 
annat ställer man sig tveksam till kontaktsjuksköterska från dag ett vid nybesök, 
eftersom man inte kan veta att patienten har cancer tiden fram till diagnos. Karin 
Cederquist och Urban Wennerström skickar in remissvaret till den 8/2. 

7. Rapport från NPO 
Helena Engström gav en kort rapport från NPO lung- och allergisjukdomar. Alla 
regioner är överens om fortsatt kunskapssyrning. Framåt handlar det om fokus på 
implementering. Specialistsjukvård, sjukhus, primärvård. 

Det jobbas på med olika vårdförlopp; svår sömnapné, matallergi. SKR ska godkänna, 
därefter seminarium. 

Vårdförloppsarbete KOL 2.0 inne på sluttampen. Remissrundan ska sammanställas. Går 
troligen i mål i höst. 

Ett nationellt kunskapsstöd för svår allergiskt rinokonjunktivit ska tas fram. Svårt att 
hitta ordförande som kan godkännas. Pågår. 

NPO-möte planerat till mars i Göteborg, med inbjudna representanter från 
patientgrupperna. 

8. Handlingsplan/årsrapport 
Frågan förbereds så vi kan jobba vidare med den16 mars i Jönköping. 

Eventuellt ska ett Rag KOL läggas till. 

9. Inför fysiskt möte i Jönköping den 16 mars 
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a. Avtackning av Helena Engström för hennes tid som ordförande i PRO lung- och 
allergisjukdomar, SÖSR. 

b. Vi jobbar vidare med handlingsplanen 

c. Vi återkommer till frågan om regiondag i höst, med temat lungmedicin. Möjlighet att 
ansöka om pengar till föreläsare finns. 

d. Diskussion om hur uppföljningen av nodulära lungförändringar ser ut i respektive 
region. 

e. Lungcancerscreening har startat i Göteborg och Umeå. Var står SÖSR? 

f. Spirometrikapacitet/kompetens i primärvården – uppföljning 

10. Mötet avslutas 
 

Vid anteckningarna 

Gunilla Persson 
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