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Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar 

Datum: 2021-02-10 Tid: 15.30 -17.00       Plats: Video  

 

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

Bertil Ekman, Gustav Barkman, och Herbert Krol 

   

 

Agenda 

1 – Rapport från nationella och regionala grupper 

Respektive NPO o NAG-grupps representant rapporterar  

NHV 

• NHV könsdysfori – tilldelning ej klart 

• NHV Endokrina buktumörer MEN1- tilldelning ej klart 

Hypofys vårdprogram är skickat på remiss. 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF) 

• Osteroporos remissrunda klar - inväntar slutversion 

• Högrisk fotsår – pågår 

NAG medfödda metabola sjukdomar - Åsa Lundin är nominerad  

NAG – hyperthyreos, arbete pågår beräknas vara slutfört 2021/2022. 

 

RAG – kalkgruppen har inte haft något möte, men är i behov att kartlägga målgruppen 

hyperparathyroidism diagnoskod E21.0 

• Till antal, fördelat ålder, kvinnor och män.   

• Följs upp av specialistmottagning respektive i primärvård 

• Vilken behandling dvs görs – hur många opererar man och hur många med 

Mimpara hur många konventionell behandling dvs inga insatser. 

• Gustav och Ela tar stöd av Leni mfl. för att undersöka vilken data som finns att 

tillgå, då ett register saknas förutom de som opereras. 

 

2 – Regiondagar  

Beslut att ställa in fysiska Regiondagar för 2021. 

Förslag att istället ersätta med två 1,5 timmars möten inkluderat föreläsare. 
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• 6 oktober  

• 24  november 

Ex. agenda 

➢ 10-15 min rapport NAG 

➢ 10-15 min rapport RAG/LAG 

➢ 45 min föredrag  

o förslag okt binjure Oskar Lindholm, 

o förslag i nov. Hypofys Daniel Bengtsson 

➢ 15 min övriga frågor 

Beslut 

Att Gustav och Herbert gavs i uppdrag att inom respektive region stämma av och lyssna 

in vilka klockslag som var mest lämpliga dvs från lunch och framåt eller sen 

eftermiddag samt att föreslagna föreläsare kan medverka. Ela stämmer inom RÖ. 

De återkopplar till Ela och Leni 

 

3 - Planering 2021 

RPO endokrina sjukdomars fortsatta arbetssätt och frekvens diskuterades. Lösningar 

som kortare möten och inte så ofta diskuterades.  

Pandemin och tid som läggs på att utbilda läkarstudenterna har prioriterats före den 

övriga sjukvårdsregionala samverkan.  

De närvarande ser dock att det finns ett värde, målet är en ökad jämlik vård och att vi 

tillsammans bidrar till den utvecklingen. 

Nästa möte 26 maj 15.30-17.00 

Inbjudan video ändras från Scype till Zoom 

Prel agenda Planering av höstens möten i okt och nov, rapport från grupper mm.  

 

4 – Övrigt 

Utveckla SÖSR webbsidan med fler länkar och publicera färdiga SÖSR efter hand. 

 

Mötet avslutades 

 

/// vid anteckningarna Leni Lagerqvist 


