
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2020-12-11 

Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar 

Datum: 2020-12-10 Tid: 16.00 -17.00       Plats: Video  

 

Närvarande Elzbieta Partyka Rut ordf., Leni Lagerqvist processtöd/sekr. 

Bertil Ekman och Herbert Krol 

Förhinder  Cecilia Toppe, Oskar Lindholm 

Pär Wanby, Gustav Barkman och Daniel Bengtsson 

 

Agenda 

1 - Inledning och mötesplanering 2021 

RPO endokrina sjukdomar har under 2020 haft låg medverkan vid merparten av de 1-

timmes digitala mötena. Orsakerna till den låga medverkan är flera, men där den ökade 

belastningen med anledningen av pandemin samt läkarutbildningen av naturliga skäl 

fått högsta prioritet.  

Nästa möte behöver nå en högre närvaro, för att tillsammans kunna enas om fortsatt 

mötesform och samverkan för 2021. Ela berättar därtill att hon från mars 2021 kommer 

att vara tjänstledig i 6 mån varpå en ny ordförande måste utses. 

Beslut 

Nästa möte den 10 februari 2021 kl. 15.30-17 via skype.  

Processtöd Leni skickar inbjudan via outlook och Bertil tar upp det som en punkt på den 

kommande MDK som finns inplanerade. 

Beslut  

Att ett regionmöte ska genomföras under hösten 2021, denna punkt ska därav finnas 

med på agendan den 10/2 - 21. 

2 - Återkoppling på process ”Remissvar PSVF” 

Processen gick bra och här bifogas länk till den sida där den slutliga versioner av 

samtliga svar publiceras 

3 - Handlingsplan 2021  

RPO endokrina sjukdomars handlingsplan är lämnad till Kunskapsrådet, se bilaga samt 

länk till den sida där samtliga publiceras. 

4 - RAG-grupper summering 2020 

RAG-diabetes har haft ett antal möten under året och tagit beslut om att pausa möten 

under våren 2021. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/personcentrerade-och-sammanhallna-vardforlopp/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/handlingsplaner/
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Övriga RAG-grupper har haft svårt att genomföra möten under 2020 och får under 

mötet i feb. 2021 beskriva vilken plan som finns för att kunna bedriva arbetet under 

2021 

5 - Rapport från NAG-grupper 

Herbert gav en kort rapport från NAG-diabetes om berättade att de har tre pågående 

aktiviteter - diabetesfoten, typ 2 diabetes och utredning diabetes. 

Beslut att sydöstras utvalda representant i berörd NAG tar ett ökat ansvar att sprida 

information via mail samt vid behov kalla till extra möte i specifika frågeställningar. 

Som exempel kan det gälla när ett remissvar (PSVF eller annat) från sydöstra 

sjukvårdsregionen tillika från RPO endokrina sjukdomar ska avlämnas. 

 

Mötes avslutades med att tack för den gångna året 2020  

 samt en önskan om God Jul och Gott Nytt år  

         Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 

 

 // Leni Lagerqvist mötessekreterare 


