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Mötesanteckning RPO endokrina sjukdomar 
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Plats Video 
 
Närvarande Elzbieta Partyka Rut ordf. 
 Leni Lagerqvist processtöd/sekr. 

Bertil Ekman 
Oskar Lindholm 
Gustav Barkman  

Adjungerade 
Jeanette Wahlberg 
Marika Berg 
 

 

Mötespunkter 
1) Högspec. Remisser – till RSL 1 september 
Region Östergötland har haft en hög teamkompetens inom området könsdysfori vilken 
med rätt förutsättningar borde räcka för att kunna ansöka som ett av två nationella 
centra. Mötets representanter från Region Kalmar och Jönköping bekräftar detta. 
Beslut att Bertil och Ela driver på den processen och internt inom Östergötland 
stämmer av så att underlag för beslut når RSL inom utsatt tid dvs. senast 1 september. 
Möte med sakkunniga/team inom RÖ prel. Bokas till 30/8, där bla. Nils Thelin, Gunnar 
Kratz och Jeanette W kommer att delta även om Jeanettes kliniska uppdrag är avslutat. 
 

2) Regionmöte 2021 mellan 15-16 april i Västervik  
Marika Berg berättade för vad som planerats hittills 
En extern föreläsare och flera interna (inom regionen) planeras 
Områden 

• Diabetes 

• Primärvård eller sjukhusmottagning på vilken vårdnivå ska vården följas – olika 
för olika målgrupper 

• Nya läkemedel generellt samt hur hanterar vi övertagande av förskrivna preparat 
som pga som av olika skäl kan ersätts med annat preparat 

• etc 
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Beslut att Marika kallas till nästa möte , för att då kunna ge en ny rapport.  
 

3) Covid-19  ur endokrina aspekter 
Alla förmedlar att det har påverkat och kommer att påverka en lång tid framöver, för 
inget att förmedla än de uppgifter som generellt publiceras varje dag/vecka region för 
region. 
4) Rapport från RAG 
Generellt upplever de sammankallande för RAG att det är svårt att få till samverkan pga 
osynkade kalendrar och fullbokade kalendrar. 
4a)RAG Kalcium 
Gustav beskriver att arbets med ronder fortgår och att arbetsgruppen har fått i uppgift 
att nominera en lämplig representant till NAG primär hyperparatyroidism. Det brinner 
lite i knutarna, nomineringar skall in innan 28/8.  
Beslut att Gustav och Ela ges i uppdrag att utse lämplig person.  
4b)RAG – Binjure 
Oscar beskriver att han bidrar i svarandet av remiss högspec.vård kring GEP-NET, ett 
underlag som kommer från RCC. Frågan var alla svar från SÖSR arkiveras ställdes. 
Beslut att Leni tar med sig frågan om arkivering av svar till RSL-stab. 
4c)RAG - diabetes 
Ela och Bertil berättar att som föreslag på nominering för NAG Vårdförlopp-fotsår 
föreslås Carina Petersson är utbildad undersköterska med vidareutbildning som 
fotterapeut , region Östergötland. Ett medskick i samband med detta är att det borde 
satsas mer på det förebyggande i detta dvs innan fotsåren uppstår. 
Fler NAGar kommer att bildas och trycket på medverkan i olika grupper inom ramen 
för Kunskapsstyrningen börjar alltmer bli ohållbart. 
Beslut att nomineringar inom ramen för Kunskapsstyrningen ska vara en 
återkommande punkt på RPOs möten alternativt ske genom mailväxlingar 
Beslut att Leni via RSL-stab och den nationella SÖSR-funktionen framför önskemål 
om ökad harmonisering av alla uppdrag/nomineringar/grupperingar från nationellt håll. 
Övriga RAG-sammankallade var inte närvarande och ingen rapport gavs. 

5) Övriga frågor 
Metabola sjukdomar är på gång. Bertil förmedlar till gruppen att en medarbetare vid 
namn Irene Svensson kan bli aktuell att ta stöd av för detta område. 

6) Nästa möte 2020 
Videomöte 30 september kl.15-16.30 – Scypeinbjudan skickad av mötessekr. 

 

 Leni Lagerqvist 

 Sekreterare 
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