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Mötesanteckningar  
RPO endokrina sjukdomar -TEMA binjure 

Datum: 2021-10-07 Tid: 15.30 -17.00       Plats: Video  

 

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

Bertil Ekman, Gustav Barkman, Oskar Lindholm, Åsa Bratt och Herbert Krol från RPO 

samt övriga inbjudna Marika Berg, Daniel Bengtsson, Magnus Wijkman, Anna-Maria 

Ottosson, Fade Gabro, Anders Magnusson, Michalakoudi Panagiota, Christina Hedman,  

Baldimtsi Evangelia, Linda Viborg, Marit Svensson, Monika Söderholm, Ulf 

Rosenqvist, Irén Svensson, Danica Gubrianska, Maria Bromley Wahlgren, 

Emma Roupé, Caroline Gando och ev. någon ytterligare, men vars namn inte fångades. 

   

 

Agenda 

1- Inledning 

Ordf. Ela hälsade de närvarande välkomna och en kort presentationsrunda gjordes. 

2- Kunskapsstyrning övergripande 

Processtöd Leni Lagerqvist gav med stöd av ppt. en övergripande genomgång av hur 

systemet för Kunskapsstyrning organisatoriskt har hanteras inom sydöstra 

sjukvårdsregionen. Se – bilaga 

3- TEMA Binjure 

Oskar Lindholm gav med stöd av ppt en grundlig genomgång av vad det nationella  

vårdprogrammet binjuretumörer har att förmedla. Se bilagorna ppt. och 

vårdprogrammet i sin helhet. 

Temastunden avslutades med att följande frågor diskuterades 

Lokal/regional tillämpning av vårdprogrammet, när kan det vara aktuellt att koppla in 

endokrinmedicin i Linköping? 

Binjurevenskateterisering på väg att bli högspecialiserad vård?  

Minskat behov om tillgång till metomidat-PET vid PA? 

Second opinion? 

När vända sig direkt till kirurgkliniken i Linköping? 

Benigna tumörer och ej behov av BVK? 

När koppla in lokal kirurgklinik? 

Tumörer som ingår i SVF? 
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Vem följer upp feokromocytom/paragangliom? 

MDK – hur fungerar det vid binjuretumör? 

Klonidinhämningstest – ett minne blott? 

Analys av p-katekolaminer ej längre tillgänglig i  

 

Summering 

Endokrinkirurgronden fungerar likt tidigare dvs att patienter anmäls via remisser. För 

att förbättra processen kring binjure kommer Erica med.sekr. att serva med information 

om när de anmälda patienterna tas upp, dvs remitterande klinik meddelas. 

Danica ska uppdatera PM på klonidinhämningtest. 

 

 

4 - Aktuellt från NPO och RPO 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid fetma. 

Socialstyrelsens förslag på nationella riktlinjer vid fetma/obesitas har påbörjat sin 

remissprocess där sydöstra och övriga sjukvårdsregioner får en första information den 4 

november 2021. Processtöd Leni är ansvarig för den adm. processen, där det slutliga 

svaret ska ha en politisk förankring. Processen kommer att involvera RPOs sakkunskap 

inom område, Leni återkommer i takt med att mer information finns att tillgå. 

NPO – endokrina sjukdomar 

 

Högspecialiserad vård (NHV) 

Bertil meddelar att arbetet gällande de områden som är aktuella för NHV är en ständigt 

pågående process med olika status. Följ länk för att se respektive område och status. 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-

vard/oversikt/ 

SÖSR process är att Region Östergötland alltid är den som står som sökande, men har 

stöd från Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Region Östergötland har 

aviserat om att söka tillstånd för Livmoderhalscancer fertilitetsbevarande, könsdysfori, 

svårbehandlat självskadebeteende, primär skleroserande kolangit, transjugulär 

intrahepatisk shunt, neuroendokrinatumörer i buken och avancerade binjuretumörer 

samt neuromuskulära sjukdomar. 

Vårdförlopp 

NPO kommer den 15 nov. att släppa vårdförlopp diabetesfoten på remiss.  

RPO 

RPO har svarat på de tre vårdförloppsremisserna vars svar ska vara inlämnade innan 26 

oktober. 

RPO kommer att bevaka när beslutat vårdförlopp Osteoporos startar inom respektive 

regionen. 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/oversikt/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/oversikt/
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RPO har att ta fram en handlingsplan för 2022, Ela och Leni kommer att hantera 

förankringen via mailkorrespondens. 

RAG diabetes - möte 14/10 - 21 

RAG diabetes har i uppdrag att handlägga så att nominering till NAG 

läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes förmedlar namn från sydöstra 

sjukvårdsregionen.  

 

Mötet avslutades 

 

/// vid anteckningarna Leni Lagerqvist 


