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Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar 

Datum 2020-01-08 

Plats Video  

Närvarande Elzbieta (Ela) Partyka-Rut (ordf) Leni Lagerqvist (processtöd)

 Bertil Ekman, Cecilia Toppe, Herbert Krol, Daniel Bengtsson  

 

Förhinder  Pär Wanby, Anastasios Fylaktos, Gustav Barkman, 

Oskar Lindholm 

 

Mötets mål:  
Nulägesinformation, planera våren 2020, möten och arbetsuppgifter för RPO och 

respektive RAG. 

 

1. Årsrapport 2019 

Plan för skrivning av årsrapport 2019. Ela och Leni ger förslag på process för att nå 

målet dvs. ska vara slutförd 25 mars 2020 

Gruppen gick igenom avsnitt för avsnitt samt fördelade skrivuppgifterna 

Se bifogad bilaga och vem som ansvarar för vad. Texten levereras till Leni som 

sammanställer dokumentet. 

 

2. Uppdrag för respektive RAG  

Förslag uppdrag/aktiviteter för 2020 föreslog under respektive RAG 

Diabetes – GDM och caridodiabetologi 

Hypofys – MDK och framntagande av rutin 

Binjure – oklart, Cecilia ska tillfråga Oskar Lindholm 

Thyroidea – oklart, Leni ska tillfråga Pär Wanby 

Kalcium – Cinacalcet – användning  

Andrologi och Könsdysfori – avvakta 

Beslut: 

 Respektive sammankallande svarar för att processen genomförs under 

aktivitetsåret 2020. 

 Ela och Leni svarar för att de anges i handlingsplan för 2020. 

 Att Herbert stödjer Ela i arbetet med att slutföra den xls. Fil som skickats runt 
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3. RAG – diabetes 

Ela har varit ordf. för RAG diabetes, men behöver hjälp att ta 

sammankallande/ordföranderollen. El kommer att kvarstå tillsammans med Herbert 

Krol som är Sydöstras representant i NAG diabetes. För att alla tre länen ska vara 

involverade föreslås Cecilia Toppe bli sammankallande. 

Beslut 

Att Cecilia utses till sammankallande RAG diabetes. 

Att tillsammans med RPO hjärt- kärlsjukdomar bilda en RAG för caridodiabetologi. 

där Cecilia utsågs att leda arbetet med stöd av Anders Tenglid RJL, Herbert Krol RKL 

och Carl Johan Östgren RÖ. Initialt kontaktar Cecilia Jan-Erik Karlsson inom RPO 

hjärt- kärlsjukdomar.  

 

4. Status arbetet med MDK-hypofys 

Daniel berättade att arbetet pågår och att Kalmar är med varje vecka nu. Jönköping har 

erbjudits att delta, men ännu inte varit en del av denna MDK. 

Daniel beskriver att nästa steg är att sätta struktur – rutin för förberedelser och 

efterarbete. 

Beslut 

Att Daniel av Leni får ta del av det exempel på rutin som finns avseende MDK cancer. 

Att Cecilia tar med sig till övriga i RJL huruvida de ska påbörja medverka i MDK. 

  

5. Graviditetsdiabetes GDM  

Ela gav en kort rapport från det videomöte som skett med ordf. RPO kvinnosjukvård 

och RPO medicinsk diagnostik. Medverkande var Ela och Herbert från RPO Endokrin, 

ordf. kvinnosjukvård Lena Arvidsson och Maria Engman samt från med.diagnostik 

Tom Lundahl.  

Resultat att alla berörda RPO identifierat en stor variation i vad, hur och när. Nationella 

underlag och studier är på gång om man är enig om att man bör avvakta vad dess 

resultat ger. Alla har noterat en ökad incidens, men att mer fakta krävs för att få fram 

faktiskt antal. man behöver också enas om vilken målgruppen är och vilka som ska 

screenas. 

Beslut 

Att RPO kvinnosjukdomar bjuder in Ela och Tom till nästkommande RPO 

kvinnosjukvård den 23 mars 2020. 
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6. Inför Kunskapsråd 27 jan  

Beslut 

Ela tar med sig att redovisa (uppdaterad) handlingsplan 2020 och att arbetet med 

årsrapporten pågår. 

Leni stödjer Ela i detta arbete.  

 

7. Hemsidan  

Ela hänvisade till mailutskick från dec., där det bla. skrevs om uppdaterad hemsida  

Beslut 

Att alla ledamöter till nästa möte funderar om/hur vill vi använda oss av sidan som stöd 

för RPO och RAG. 

 

8. Mötesdatum våren 2020  

 För kännedom Kunskapsråd för Ela den 27 januari 2020 video 13-15. 

 

 Onsdag 12 feb kl. 15.30-17.00 , video (outlook inbjudning från Leni) 

 

 Någon dag av under Endodiabetesdagarna (11-13 mars 2020) i Uppsala.  

o Mål där att stämma av text årsrapport som ska vara slutförd 25 mars. 

 

 För kännedom Kunskapsråd för Ela den 22 april 2020 i Kalmar. 

 

 Onsdag 29 april kl. 15.30-17.00, video (outlook inbjudning från Leni) 

(15 april föreslogs på mötet, men med anledning av påsklov föreslås istället 29 april) 

 

 

Ordförande Ela tackade mötesdeltagarna och mötet avslutades. 

  

Vid anteckningarna 

Leni Lagerqvist 


