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Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar 

Datum 2020-02-12 

Plats Video 15.30-17.00  

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

 Bertil Ekman, Herbert Krol, Anastasios Fylaktos 

 

Förhinder  Pär Wanby, Daniel Bengtsson, Gustav Barkman, 

Oskar Lindholm, Cecilia Toppe 

1 - Rapport från NPO 

Bertil berörde kort om de arbeten som pågår med att ta fram sk. personcentrade och  

sammanhållande vårdförloppen, som redan nu förkortas till att enbart nämnas som 

Vårdförlopp (VF). NPO endokrin är delaktig i framtagande kopplat till obesitas.  

Han lyfte även den pågående samverkan med NPO Sällsynta diagnoser. 

 

2 - Rapport NAG 
Herbert beskrev att NAG arbete fokuserar mycket kring  

 att ta fram Vårdförlopp för diabetesfoten. 

 NAG arbetar också med frågan d v s förskrivningsrätt 

av diabetesläkemedel för diabetessjuksköterskor på 

nationellt nivå. Det arbetet är i slutfasen. För 

närvarande saknas ett nationellt underlag, då det som 

finns är Socialstyrelsens generella föreskrift 

 ”Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och 

sjukvården”, se bilaga 

 

NAG har under processen efterfrågat vilka regionframtagna underlag som finns. 

Se exempel - fyra bilagor från region Kalmar län 

1. Dosjustering ssk.  

2. Dosjustering ssk. ex. Mönsterås  

3. Ordination läkemedel beslut 

4. Ex. lkm som får doseras av ssk 

 

3 - Rapport RAG 
 

3a) - RAG – diabetes 
Som inledning ska förtydligas att Ela är sammankallande för RAG diabetes. Detta är 

därmed en justering från föregående anteckningar, som angav annat. 

Diabetes NDR 
Den automatiska inrapporteringen fungerar förnärvarande inte tillfredställande.  
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Graviditetsdiabetes GDM  

Ela berättade att den nationella rapporten med förväntad publicering blir framskjuten. 

Status är att dataanalys pågår, men att resultatet sannolikt kommer först till hösten 2020.   

Beslut 

Att Leni skriver en påminnelse till ordf. och processtöd för RPO kvinnosjukdomar och 

vädjar om en videoinbjudan till Ela, Tom och Herbert till RPO kvinnosjukvårdsmötet 

den 23 mars 2020. 

 

3b) - Status kring RAG caridodiabetologi. 

Ella meddelande att Cecilia har skickat ut ett upprop för att bilda RAG 

caridodiabetologi. 

 

3b) - Status arbetet med MDK-hypofys 

Leni berättade att processen med att ta fram en rutin är påbörjad. Den 30/1 träffades 

Daniel och Leni, ett förslag på rutin kommer inom kort att skickas via Daniel.  

 

4 - Rapport Kunskapsråd 
Ela redogjorde kort från Kunskapsråd där bla kommande PSVF och pågående 

remissrunda lyftes, övrigt se bilaga mötesanteckningar Kunskapsråd 

 

5 – Remissrunda sju vårdförlopp 
Syftet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är att öka 

jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. PGA av det långa namnat har 

Vårdförlopp (VF) har blivit är den vedertagna benämningen, se nedan bild från det 

nationella bildspelet. 

 
RPO endokrin gjorde bedömningen att enbart underlagen gällande VF Sepsis och 

Kritisk benischemi kan beröra RPO endokrin.  

 

Beslut 
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 Att alla RPO ledamöter ska ta del av de nationella remissunderlagen och 

konsekvensbeskrivningarna för dessa två Vårdförlopp. 

 Leni skickar ett separat mail med info. och dessa bilagor. 

 Återkoppling sker via korta mailsvar till Ella och Leni. 

o Svar senast 27 februari 2020 

 

 Den 28/2 arbetar RSL stab (där Leni är en av ledamöterna) med att 

sammanställa alla svar oavsett RPO, detta med avsikten att avlämna ett 

gemensamt svar per Vårdförlopp med avsändare Sydöstra sjukvårdsregionen. 
 

6 - Årsrapport 2019 

Genomgång av nuvarande/inkomna skrivningar och bidrag till årsrapport 2019 gjordes. 

Beslut - Fortsatt arbetsplan  

 Se bilaga version 4 vad som kvarstår att bidra med.  

 Leni sammanställer ny version 5 som sprids till samtliga för påseende 

 Ela och övriga inom RPO som deltar på Endodiabetesdagarna i Uppsala, 11-13 

mars enas om slutprodukten version 6. 

Se bilaga vers. 4 årsrapport 

 

Mötesdatum våren 2020  

 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. 

 

 Onsdag 29 april kl. 15.30-17.00, video  

 

Ordförande Ela tackade mötesdeltagarna och mötet avslutades. 

 

Vid anteckningarna Leni Lagerqvist 

 

Bilagor 

 NAG diabetes bilagor 

o Socialstyrelsen ”Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården  

Kalmar dokument för kännedom 

o Dosjustering ssk. 

o Dosjustering ssk. ex. Mönsterås  

o Ordination läkemedel RKL beslut 

o Ex. lkm som får doseras av ssk 

 

 mötesanteckningar Kunskapsråd 200210 

 årsrapport version 4 
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