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Handlingsplan 2019 för RMPO  
Endokrina sjukdomar  
Förbättringsområde 1 

Samverkan och kompetensutveckling inom SÖSR 
Motivering  
Samverkan inom sydöstra pågått i flera decennier. Initialt har Region Östergötland 
och Linköping varit drivande avseende samverkan och kompetensutveckling. En 
av de återkommande aktiviteterna har varit så kallade ”regionmöte endokrinologi” 
med specifika teman där professionen bjudits in att delta. Arbetet med att planera 
och genomföra dessa träffar är resurskrävande varför gruppen 2013 startade med 
att rotera ansvaret mellan de tre regionerna. 
Behovet av återkommande regionmöten kvarstår. Utöver kompetensutbytet ger 
träffarna förutsättningar för att sydöstra tillsammans bidrar till utvecklingen 
avseende endokrina sjukdomar. Dessutom finns ett stort värde i att träffarna ger 
förutsättningar till fördjupade personliga kontakter/relationer som på såväl lång 
som kort sikt gynnar kompetensförsörjningen inom sydöstra.  

Ansvarsfördelning 
Kartläggning av samtliga specialister läkare och sjuksköterskor pågår. Syftet med 
kartläggningen är att identifiera de resurser som finns inom sydöstra tillika ge 
förutsättningar för att skapa god arbets- och ansvarsfördelning. 
 
Läkarprogrammet 
Det nyligen startade decentraliserade läkarprogrammet medför ett ökat samarbete 
inom sydöstra sjukvårdsregionen. 
 
Patientföreträdare - involvering 
Arbete med att involvera såväl patient- och närstående för att utveckla processerna 
är aktuellt även om endast RAG diabetes har erfarenhet av detta. RMPO kommer 
att följa de direktiv som sydöstra sjukvårdsregionen tagit fram avseende patient- 
och närståendemedverkan och har för avsikt att såväl RMPO som övriga 
nybildade RAG ser över på vilket sätt medverkan och medskapande säkras. 
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Förbättringsområde 2 

Kvalitetsutveckla flöden och processer samt kartlägga patientflöden 
inom SÖSR 

 

Patientlöfte och mål 
Löfte – jämlik vård oavsett bostadsort 
Övergripande mål är att samtliga enheter inom sydöstra ska bidra till en 
kunskapsbaserad, jämlik, effektiv och tillgänglig vård, där skillnader ska minska 
gällande variation i diagnossättning och/eller operation relaterat förekomst i 
jämförelse regioner emellan. 

 
Mål 
Att under verksamhetsåret 2019 slutföra kartläggning av vilka arbetsflöden som 
finns för respektive diagnos. 
Att under 2019 analysera de patientflöden som finns inom sjukvårdsregionen i 
syfte att identifiera att ”rätt vårdnivå” och optimera handläggningen. 
 
Metod och åtgärd 
Kartlägga arbetsflöden via processkartläggning. 
Analysera patientflöden, via journalgranskning, datauttag via Linköping. 
 

Konsekvensbeskrivning 
Dessa beskrivningar kan bli aktuellt att genomföra dels beroende av vad den 
nationella nivåstrukturering kan medföra och dels om RMPO ser behov i takt med 
vad processarbetet med att strukturera flödena och granska journaler medför. 

 

Förbättringsområde 3 

Bildande av Regionala arbetsgrupper (RAG) inom SÖSR. 
 
Sydöstra sjukvårdsregionens representanter i kunskapssystemet är följande; 
NPO 
Sydöstra representant Bertil Ekman RÖ 
 
RMPO 
Ordförande Pär Wanby RKL bildar RMPO tillsammans med Oskar Lindholm RJL 
och Bertil Ekman RÖ. 
till gruppen adjungeras vid behov samtliga NAG och RAG ordf. vilket initialt 
innefattar nedan uppräknade 
 
NAG - diabetes 
Sydöstra representant Herbert Krol RKL 

NAG Diabetes har ett flerårigt arbete bakom sig som ett sedan tidigare definierat 
nationellt programråd. De har skapat ett mandat och förankrat arbetssätt ute i 
sjukvårdsregionerna, samt utvecklat flera viktiga riktlinjer och 
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undervisningsmaterial. Gott stöd fås bland annat i det väl utvecklade Nationella 
kvalitetsregistret för diabetes. 

Under Q1och Q2 ska det nationella programområdet öka dialogen med NAG 
Diabetes, detta för att fortsatt medverka avseende prioritering och utveckling. 
Motsvarande dialog inom sydöstra kommer att ske mellan RMPO och RAG 
Diabetes och säkras genom att ordf. RMPO inför och efter möten stämmer av med 
NAG representant och RAG ordf. diabetes. RMPO kommer att följa utvecklingen 
gällande nybildande av arbetsgrupper vilket innebär att nya RAG kommer att 
bildas avseende tyroidea, kalcium och eventuellt obesitas i det fall att nationella 
underlag tydliggörs. 

 
RMPO ser behov av att bilda fler RAG dels för att kunna fördela arbetet kopplat 
till de nationella grupper som bildas men också för att kunna utveckla processer 
och kvalitet inom övriga områden. 
Följande förväntas vara aktiva under 2019, där namngivna personer har utsetts att 
vara sammankallande. 
 
RAG - diabetes 
Diabetes ordf. Elzbieta ”Ela” Partyka-Rut RÖ 
 
Ny RAG – andrologi 
Sammankallande Anastasios Fylaktos RÖ 
 
Ny RAG – binjure 
Sammankallande Oskar Lindholm RJL 
 
Ny RAG – hypofys 
Sammankallande Daniel Bengtsson RKL 
 
Ny RAG – kalcium 
Sammankallande Gustav Barkman  RJL 
 
Ny RAG – könsdysfori 
Sammankallande Jeanette Wahlberg RÖ  
 
Ny RAG tyroidea 
Sammankallande – Pär Wanby RKL 

 

Uppföljning / Utvärdering 
Uppföljning av gruppernas arbete kommer att ske kontinuerligt samt årligen i 
samband med RMPOs uppföljning av handlingsplan. 
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Förbättringsområde 4 

Sprida, implementera och vid behov revidera nuvarande 
kunskapsunderlag inom SÖSR. 
 
Utgångsläge Regions Östergötlands kunskapsunderlag 
 
Visualisera ökad delaktighet arbete -via RAG-grupperna 
Mål visualisera aktuella sjukvårdsregionala kunskapsunderlag 

 
Delmål - Identifiera rätt vårdnivå 
Vilka ska/kan följas i primärvård? 

 

Pågående aktivitet - Nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård 
Region Östergötland svarar för administrativa värdskapet i detta arbete.  
Samtliga tre regioner svarar för eventuella lokala tillägg. 
 

Förbättringsområde 5 

Utveckla MDK - hypofysrond inom SÖSR. 
 

Utveckla processen och om möjligt avgränsa och tydliggöra vilka patienter som är 
aktuella för den. 
 
Metod 
Vid processarbete skapa struktur från att förbereda inför, under och efter 
inkluderat dokumentation nästa steg och vem gör vad.  
RCCs framtagande rutin arbete avseende MDK vid cancer kommer att beaktas. 
 

 
 

 
Ordförande RMPO endokrina sjukdomar  
Pär Wanby, sektionsansvarig medicinkliniken  
Länssjukhuset Kalmar 
Region Kalmar län 
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