
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2021-09-08 

Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar 

Datum: 2021-09-08 Tid: 15.30 -17.00       Plats: Video  

 

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

Bertil Ekman, Gustav Barkman, Oskar Lindholm och Herbert Krol 

   

 

Agenda 

Inledning, Ela hälsade de närvarande välkomna 

 

 1 - NPO, RPO 

1a) Information/Nyhetsbrev? 

Gruppen samtalade en längre stund och att informationsprocessen och att dialogen 

mellan olika möten är en utmaning. Gruppen eniga om att fler måste nås av 

informationen, men på vilket sätt?  

Kan ett nyhetsbrev vara ett alternativ? Kanske och värt att prova blev svaret. Viktigt att 

informationen i nyhetsbrevet fylls av gruppens sakkunniga och exempelvis fördelas upp 

enligt punkterna 

• Beslutad information 

• Processer som pågår, ej beslutade 

• Publiceringar 

• Remissprocesser – slutdatum för svar 

• osv 

Beslut att  

Bertil som är gruppens nationella representant /NPO vald gör ett förslag på punkter. 

Leni kan sedan praktiskt skriva nyhetsbrevet. Detsamma gäller RPO-nivån dvs 

Ela och övriga i gruppen måste bistå med sakkunnigheten och skicka underlag till 

processtödet/ Leni 

När nyhetsbrevet är klart föreslås publicering på hemsidan samt riktad e-post till denna 

grupp, för vidare spridning till berörda. 

 

1b) Syftet med våra regionala möten  

Gruppen eniga om värdet av regionala möten, låt oss testa dessa två TEMA möten och 

sedan utvärdera. 

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


 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

1c) NPO  

Nationellt högspecialiserad vård (NHV) 

Nya bruttolistan högspec.vård samt nya nationella arbetsgrupper finns på förslag 

Beslut att Bertil sprider informationen så snart den kan spridas dvs när den beslutad. 

Aktuella sydöstra ansökningar NHV 

Region Sydöst ansökningar högspecvård är förnärvarande Könsdysfori, neuroendokrina 

buktumörer och neuromuskulära sjukdomar. 

1d) MDK 

Nu ska alla länsdelssjukhusen ha möjlighet att medverka på MDK.  

tisdagar förmiddagar gäller fortfarande. 

Tekniskt kan detta ske via att den enskilde kan koppla upp patientsäkert/sekress på flera 

sätt ex. via PEXIP och egen dator. Nuvarande rutin kvarstår dvs att anmälda patienter 

från Jönköping och Kalmar baseras på att remiss är skickad till Östergötland. 

Representanter från Jönköping respektive Kalmar föreslog att om möjligt deras patienter 

kunde handläggas först, då det annars kan bli en onödig tidsspill/väntan till dessa 

patienter står i tur. 

Som stöd till processen pågår dessutom ett arbete med att ta fram en checklista, pilot 

hypofys där Daniel Bengtsson är ansvarig. 

1e) Aktuella remisser för sydöstra 

Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen 

Leni beskriver att processen gällande Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid 

fetma/obesitas har startat.  

Utvalda RPO är delaktiga, där sydöstra sjukvårdsregionen tillsammans med de fem 

övriga sjukvårdsregionerna som bjudits in av Socialstyrelsen till en workshop den 4/11.  

Endast fyra per region får delta vid detta tillfälle. Leni som har det övergripande 

administrativa ansvaret för denna process kommer efter det mötet (4/11) att bjuda in fler 

för att säkra en bred involvering med olika kompetenser så e så fullödigt remissvar med 

konsekvensbeskrivning som möjligt kan lämnas in, detta remissvar kommer även att 

vara ett politiskt svar. 

Följande deltar i workshop den 4/11 

Leni Lagerqvist adm. ansvarig.  

Torsten Olbers obesitaskirurg Norrköping ( utsedd av RPO kirurgi och Endokrina 

sjukdomar) 

Petra Hornstra från RPO barn och unga samt  

Marie Tigerryd från RPO Hälsofrämjande strategier.  

För gruppens kännedom har RPO primärvård fått förfrågan men hade ingen möjlighet 

att finna en representant. 

Remissrundor tre vårdförlopp från systemet för Kunskapsstyrning 

Vårdförloppen Schizofreni, Knäledsartros och Grav hörselnedsättning kommer ut på 

remiss den 15 sept. Där ska alla RPO ska svara – senast 26 oktober 2021 

Beslut invänta specifik mail från processtöd Leni 

 

Se även bilaga 1 _ övergripande sammanställning inkl. sista svarsdatum 
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2 - Aktuella vårdprogram 

Vårdprogram Binjure är klart och kommer med stöd av Oskar att presenteras på 

kommande möte den 6 oktober. Utskick kallelse/zoominbjudan till nästa möte 6 oktober 

genomfördes i direkt anslutning till detta möte. 

 

3 - Information om GDM app studie. 

Punkten flyttas till att hanteras av RAG diabetes. 

 

4 - Kommande möten 2021 

24  november 

o Föreläsare Daniel Bengtsson – Tema hypofys 

o Målgrupp alla berörda på de endokrinologiska enheterna 

 

5 - Övrigt 

Åsa Bratt tillträder som ny RPO ledamot från Region Kalmar län from okt 2021 

 

Mötet avslutades 

 

/// vid anteckningarna Leni Lagerqvist 


