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Anteckningar från möte med RPO endokrina 
sjukdomar 

Datum 2020-06-10 

Tid 15:30-17:00 

Plats Video - skype 

 

Närvarande Elzbieta Partyka Rut ordf. 

 Leni Lagerqvist processtöd/sekr. 

Bertil Ekman 

Herbert Krol 

 

Förhinder, Pär Wanby, Oskar Lindholm. Daniel Bengtsson, Anastasios Fylaktos  

och Gustav Barkman  

 

1- Rapport från möte med Socialstyrelsens – remissrunda nationella riktlinjer 

Rörelseorganens sjukdomar. Ela berättade kort från möte, slutsats att föreslagna 

rekommendationer inom osteoporos…. 

2- Nulägesrapport från respektive RAG 

2a) Kalk-gruppen.  

Hyperparathyroidism 

Gustav är ansvarig och ska kontakta Bertil avseende mer info från NPO och 

kunskapsstödet. Mål att skapa gemensamma rutiner avseende användning av 

Mimmpara. 

Göra reklam och anslå patienter till hypopara - forskningsregister  

MEN1 – vårdprogram, en önskan om att publicera på hemsidan är ställd inom SÖSR . 

Ela sammanställer innan publicering.  

Bertil återkommer med mer information gällande högspec-remissen inom detta område 

2b) Hypofys 

De gemensamma multidisciplinära konferenserna inom SÖSR fungerar mellan Kalmar 

och Linköping, Jönköping på väg in. Nästa gång v. 27 

Arbetet med vårdprogram kring hypofys är inne på finjustering, håller angiven tidplan 

med mål att slutföras under 2020. 
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2c) Könsdysfori 

Behov av kartläggning inom SÖSR för att få fram vilka kunskaper och kompetens som 

finns inom respektive Region. Jeanette Wahlberg (RÖ) har uppdraget att initiera denna 

process. Remissrunda är aktuellt inför ansökan om Högspec.vård inom detta område. 

Jeanette Wahlberg och Gunnar Kratz handlägger denna remissen. 

2d) Binjure 

Vårdprogram Binjure är klart. Länk till RCC. Nästa fas att tillsammans med 

endokrinkirurger ta sig an implementering av vårdprogram ev. Zoommöte. Bertil tar 

detta. 

2e) Diabetes 

Pga Covid19 så är många nationella möten inställda eller framskjutna. Herbert beskriver 

att ett av områdena som diskuterats nationellt berör fotsår. Ingen nytt om GDM-

resultaten från Örebro-studien. 

 

3 Regiondagar 2021  

Regiondagar 15-16 april (v.15) i Västervik 

Marika Berg värd för dagarna tar stöd tidigare entreprenör och säkrar att inbjudan 

sprids. Förslag på innehåll ex. könsdysfori 

 

4 Nästa RPO-möte 2020 

21 augusti kl.14-15.30 video Skype 

Förslag till agenda 21 aug. 

 Högspec. Remisser – till RSL 1 september 

 Covid 19  ur endokrina aspekter 

 RAG rapporter 

 Regionmöte 2021 

 

Ordförande Ela tackade mötesdeltagarna och mötet avslutades 

  

// Leni Lagerqvist 

 Sekreterare 


