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Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar 

Datum 2020-04-29 

Tid 15:30-17:00 

Plats Video, instruktion inringning skriv  endokrin@regionkalmar.se 

 

Närvarande Elzbieta Partyka Rut ordf. 

 Leni Lagerqvist processtöd/sekr. 

Bertil Ekman 

Gustav Barkman  

Herbert Krol 

Adjungerad  Linda Viborg (RÖ) ssk osteoporosteamet 

 

Förhinder 

Pär Wanby 

Oskar Lindholm 

Daniel Bengtsson  

Anastasios Fylaktos  

 

Dagordning 

1 - Remissrunda Socialstyrelsens nationella riktlinjer Rörelseorganens sjukdomar 

Idag / 29 april har Socialstyrelsen publicerat underlagen. Leni är en av två processtöd som 

handlägger denna remissprocess. Flera RPO är involverade att svara däribland RPO 

endokrina sjukdomar. Linda Viberg är med anledningen av detta adjungerad till dagens 

möte. Medverkande på mötet enades om gruppens kompetens och ansvar blir att fokusera 

på de rekommendationer och åtgärder som berör osteoporos 

Att göra 

Leni skickar underlag och instruktioner. Ett första steg i bedömningen sker med stöd av att 

fylla i en excelfil, vilken ska vara ifylld och tillbaka till Leni senast 8 maj. Nya 

instruktioner och mailunderlag kommer efter hand. 

2 - Aktuellt från NPO och NAG – ansvarig respektive nationell representant 

Här finns inget annat att rapportera än att merparten av alla processer är lågprioriterade 

med anledning av Covid19. Det som pågår är remiss/ansökningar högspecialiserade vård. 

Se punkt 6 i dessa anteckningar. 
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3 -Respektive RAG avger statusrapport  

Flera av RAG har tagit paus i sitt arbete 

3a) RAG – könsdysfori, där Jeanette  är sammankallande har att hantera underlagen 

kopplat till Högspecialiserad vård – se punkt 6 i dessa anteckningar. 

Att göra – Bertil tar ansvar för att denna process hanteras utifrån ett sydöstra perspektiv 

 

3b) RAG Diabetes – flyttar fram vårens planerade möte (13 maj) till hösten 1 oktober. 

Fysiskt möte i Linköping kl. 10-15 

Att göra – Leni skickar uppdaterad outlook-kallelse 

 

4 - Handlingsplan 2020  

Gruppen enades om att allt från handlingsplan 2019 kvarstår, med något tillägg.  

Att göra – Ela och Leni tar ansvar för att skriva ”Handlingsplan 2020”, få den publicerad 

på den gemensamma hemsidan samt via epost meddela samtliga berörda inom RPO 

Endokrin så snart den är publicerad. 

5 - Rapport från eller till intilliggande Kunskapsråd 

Ela berättade att det planerade Kunskapsrådet ställdes in, men RPO Endokrins ”Årsrapport 

2019” har skickats in och publiceras på den gemensamma hemsidan, följ länk 

6 - Nationell högspecialiserad vård  

Med anledning av covid19 kommer delar av arbetet med nationell högspecialiserad vård 

sättas på tillfällig paus, vilket bland annat innebär att de sakkunniggrupper som skulle 

startas upp före sommaren istället startar sitt arbete efter sommaren.  

 

Dessutom förlängs remisstiden för de förslag från 12 olika sakkunniggrupper som gick ut 

på remiss i mars. Det gäller bland annat områden som könsdysfori och svårbehandlade 

ätstörningar.  Sista datum för eventuella synpunkter har flyttats från 1 maj till 1 

september. Mottagare 1 september är Göran Atterfors, RSL stab. Staben sammanställer 

alla inkomna svar och slutför processen dvs. svarar Socialstyrelsen med ett sammanställt 

svar från Sydöstra sjukvårdsregionen 

 

7 – Övrigt 

7a) Läkarutbildningen 

Bertil beskriver att läkarutbildningen löper på enligt plan 

 

7b) Gustav fick uppdraget att se över Jönköpings möjligheter att delta i MDK – hypofys. 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44961
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, där Daniel Bengtsson påbörjade arbete. Ett 1:a Utkast på Daniels förslag om en ökad 

strukturerad MDK visades. 

 

8 – Nästa möte RPO endokrin 

 

Videomöte 10 juni 15.30-17.00  

  

Att göra - Leni skickar inbjudan via outlook 

 

 

 

// Leni Lagerqvist sekreterare 


