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Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar 

Datum: 2021-05-26 Tid: 15.30 -17.00       Plats: Video - Zoom 

 

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

Bertil Ekman, Gustav Barkman, Herbert Krol  

och Susanne Yngvesson inbjuden från RSL au. 

   

 

Agenda 

1 – Remissvar – synpunkter på PSVF RA del 2 

Beslut att till RSL stabs sekreterare meddela att RPO endokrina sjukdomar inte har 

några synpunkter på förslaget gällande vårdförlopp (PSVF) Reumatoid artrit del 2 

 

2 - Planering 2021 

Diskussionen från föregående möte dvs hur RPO endokrina sjukdomars fortsatta 

arbetssätt och handlingsplan/uppdrag aktualiserades igen. RPO är mån om att finna 

lösningar och som stöd för detta hade Susanne Yngvesson från RSL au kallats in.  

De slutsatser som gruppen till slut enades om att fundera över blev 

• Att RPO måste avgränsa sig och starkt prioritera vad gruppen ska hantera 

sjukvårdsregionalt. 

• Att respektive region ansvarar för implementering av den senaste tillgängliga 

kunskaps som den Nationella kunskapsstyrningsorganisationen förmedlar. 

• Att RPOs uppdrag att svara på remisser PSVF, Högspec vård etc kvarstår, men 

att gruppen tydligt och tidigt kan markera om de anser att 

endokrinverksamheternas involvering inte är aktuell dvs avge – inga synpunkter 

• Att de nationellt utsedda i NPO och olika NAG själva sörjer för i vilka nätverk 

de förmedlar och tar emot frågeställningar i. 

• Att respektive region måste tydliggöra utvald representants mandat, uppdrag och 

avsatta tid. 

• Att uppdragen kopplat till läkarutbildningen tar och ska ges utrymmen, men att 

det inte är ett uppdrag för RPO 
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3 – Laget runt 

Flera av gruppens medlemmar förmedlar att respektive verksamhet fortsatt har högt 

tryck pga pandemin, för övrigt inget specifikt som gavs utrymme att ta upp på mötet. 

 

4 – Höstens möten RPO 

• 8 september 1,5 timmars avstämning  

o Målgrupp RPO – dvs respektive regionens utvalda att representera 

 

• 6 oktober,  1,5 timmars möten inkluderat föreläsare. 

o Förslag föreläsare Oskar Lindholm – Tema binjure 

o Målgrupp alla berörda på de endokrinologiska enheterna 

• 24  november, 1,5 timmars möten inkluderat föreläsare. 

o Förslag föreläsare Daniel Bengtsson – Tema hypofys 

o Målgrupp alla berörda på de endokrinologiska enheterna 

 

 

 

 

Mötet avslutades 

 

/// vid anteckningarna Leni Lagerqvist 


