
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2020-10-09 

Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar 
Datum: 2020-09-30 Tid: 15:00-16:30        Plats: Video  
 
Närvarande Elzbieta Partyka Rut ordf., Leni Lagerqvist processtöd/sekr. 

Bertil Ekman och Herbert Krol 
 

Förhinder  Cecilia Toppe, Gustav Barkman, Oskar Lindholm, Anastasios Fylaktos, 
Pär Wanby och Daniel Bengtsson 

 
Adjungerad Marika Berg – meddelade statusinfo, se punkt 3 
 

Agenda 
1- Föregående mötesanteckningar 

Inga justeringar dock en återkoppling från remissprocessen HSV – könsdysfori. 
Bertil gav en kort rapport om att underlagen Könsdysfori blivit inskickade till 
Regionsjukvårdsledning och Samverkansnämnd, följ länk för att komma till dessa 
mötesanteckningar och bilagor 

2- Tre nya remisser PSVF 
RPO har likt övriga fått i uppdrag att avlämna svar på de tre nya remisser som gäller 
PSVF (personcentrade sammanhålla vårdförlopp) för Osteoporos, Hjärtsvikt, 
Kognitiv svikt. Svaren ska vara inlämnade till RSL stab senast 4 november. 
Beslut att RPO  
Avlämnar ett fördjupat svar på PSVF Osteoporos och att RKL ges uppdraget att 
sammanställa. Ela tar kontakt med Fredrik Grimvall ÖL endokrinolog i RKL , 
verksam i Västervik. 

• Hjärtsvikt – förslag att RPO endokrin lämnar svaret – inga synpunkter 

• Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom – förslag att RPO endokrin 
lämnar svaret – inga synpunkter 

Inför mötet hade processtöd Leni skickat ett sep mail till samtliga inom RPO 
endokrin. Leni fortsätter att stödja denna process med underlag och mallar samt 
underlätta kontaktvägarna. 

3 Regionmöte 2021 Västervik 15-16 april 
Marika Berg skickade inför mötet en skriftlig statusrapport som löd. Inga nya 
besked annat än att hon och Fredrik Grimwall fortsätter planera under hösten och ett 
preliminärt program borde vi ha i december. 

Förslag 
Bertil tog i uppdrag att kontakta Marika för att tipsa om den typ av On-line 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2020/09/RSL_20200911_motesanteckningar.pdf
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regionmöte som alternativt till ett fysiskt möte. 
 

4 RAG rapporter 

• Diabetesmöte imorgon 2/10 - se länk till RAG diabetes webbsida 

• Kalkmöte, mötena är framflyttade 

• Hypofysgruppen – inte något annat att rapportera än att alla tre länen sedan en 
kort tid medverkar på MDK, vilket är mycket positivt  
 

5 Socialstyrelsens nationella riktlinjer rörelseorganen - målnivåer 
Socialstyrelsen har skickat ut förslag på målnivåer, där RPO ska återkoppla med ett svar 
senast 30 oktober.  
Beslut att RPO endokrin med stöd av Leni sammanställer en återkoppling på de tre 
målnivåer som anges vid osteoporos gällande Socialstyrelsens förslag på målnivåer. 
Sammanställningen kommuniceras inom RPO via mailkorrespondens 

• Höftfrakturoperation inom 24 timmar     ≥80 procent 

• Systematiskt omhändertagande med fraktur-kedja efter benskörhetsfraktur     ≥90 
procent 

• Bentäthetsmätning med central DXA inklusive VFA   100 procent 
 

6 - Nästa möte  
Beslut 2 nov 2020, Scype video16.00-16.30 
Två agenda punkter 
 
1) Remissvar PSVF osteoporos– sekundärprevention efter fraktur 
 
2) Besluta om datum för nästa novembermöte där  
 
a) Handlingsplan 2021 – nya aktiviteter att notera b) Rapport från NPO, metabola 
sjukdomar, där Cecilia Gunnarsson vid Centrum för sällsynta diagnoser är 
involverad, c) Nomineringar generellt d) fortsatt arbetsform för RPO endokrin  

  
 
 // Leni Lagerqvist mötessekreterare 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-endokrina-sjukdomar/rag-diabetes/
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