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Mötesanteckningar  
RPO endokrina sjukdomar -TEMA hypofys 

Datum: 2021-11-24 Tid: 15.30 -17.00       Plats: Video  

 

Närvarande Bertil Ekman ordf., Leni Lagerqvist processtöd/sekr. 

Gustav Barkman, och Herbert Krol från RPO samt övriga inbjudna Daniel Bengtsson,  

Ulf Rosenqvist, Irén Svensson, Christina Dahlgren, Danica Gubrianska, Maria Bromley 

Wahlgren, Birgitta Bülow, Caroline Gando, Elisabeth Lundholm, Carina Petersson, och 

ev. någon ytterligare, men vars namn inte fångades. 

   

Agenda 

1- Inledning 

Bertil tf. ordf. hälsade alla välkomna och lät meddela att ordinarie ordf. Ela var sjuk och 

kunde inte närvara. Bertil inledde med att tacka alla inom de sydöstra endokrinologiska 

verksamheterna. Bertil som är sydöstra sjukvårdsregionens NPO representant förmedlar 

att sydöstra på olika sätt varit starkt bidragande till framtagande av gemensamma 

vårdriktlinjer. 

2- Föregående mötesanteckning 

Inga noteringar utan läggs till handlingarna 

 

3- Nominering NAG 

Nomineringsförslag till kommande NAG nya läkemedel vid typ 2 diabetes 

diskturerades. 

Summering 

Jönköping och Kalmar har inga att bidra med. Bertil sammanställer listan (just nu 4 

namnförslag RÖ (Magnus Wijkman Norrköping, Ulf Rosenqvist Motala, Karin 

Rådholm, Linköping, Carl Johan Östgren Linköping) och efterhör dessa personers 

möjligheter till nominering och sedan skickar in förslaget med stöd av processtöd Leni. 

Sista datum för nominering är 1 december 2021, förslag skickas till Bertil Ekman via 

mail. 

 

4- Kommande möten TEMA? 

Gruppen framförde positiv feedback gällande valet att ha TEMA-möte och att mötet 

dessutom hanterar övriga RPO-frågor. 
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Förslag till TEMA för kommande möten var Osteoporos, Obesitas och ev. tyreotoxikos 

vårdprogram som för närvarande är under utarbetande via en nationell arbetsgrupp 

(NAG). 

 

5- TEMA hypofys 

Daniel Bengtsson endokrinolog Region Kalmar län, gav med stöd av ppt en grundlig 

genomgång av vad det nationella vårdprogrammet för Hypofystumörer har att förmedla 

samt att frågor ställdes och besvarades. Daniel gick igenom valda kapitel och lyfte fram 

handfasta vårdriktlinjer som är till stor hjälp vid diagnostik, behandling och 

långtidsuppföljning. 

Processen MDK för hypofystumörer inom sydöstra var också en del av dialogen. 

Slutsatsen är att alla regioner nu deltar och att MDK fungerar bra. MDK processen kan 

fortsatt utvecklas genom noggrannare förberedelser samt att fler sjukhus involveras. 

Som ett stöd i förberedelserna finns Christina Dahlgren koordinator för Svenska 

hypofysregistret (RÖ). 

Summering är att varje region har att implementera vårdprogrammet i sin helhet tillika 

involvera de interna samverkanspartnerna/övriga kliniker och verksamheter. 

Se bilaga ppt. och vårdprogrammet i sin helhet – länk. 

 

6- 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 fick en första information den 

4 november 2021. Det kommer att röra sig om 22 rekommendationer som kommer att 

beröra insatser för både barn och vuxna.  

Remissunderlagets publicering är framskjuten från dec. 2021 till april maj 2022. 

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. Sannolikt kan RPO får 

mer information vid det kommande mötet i mars 2022. 

 

7–  Hemsidan, dela riktlinjer 

Gruppen framförde en önskan om att än mer använda hemsidan och dela de riktlinjer 

som vi kan se som sjukvårdsgemensamma. Leni/processtöd kan bidra till publicering, 

men måste ha stöd i att de är uppdaterade dvs att sakkunniga har säkerhetsställt dem. 

Lay-outmässigt finns det också stöd att få. 

Beslut att var och en ser över och förmedlar underlag till Leni. 

Beslut att Danica och Bertil inleder med att ta fram de regionala PM som gäller för 

olika typer av stöd för att genomföra sk. ”Belastningar” och andra utredningstest som 

används vid universitetssjukhuset i Linköping. 

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/hypofystumorer/
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8–  Aktuellt från NPO och RPO endokrina sjukdomar 

 

Vårdförlopp 

NPO har nu publicerat de nya vårdförloppen som ska på remiss, följ länk till samtliga 

underlag. Underlagen har också spridits via RPO-ledamöterna, men där alla ges 

möjlighet att svara. Respektive region bidrar med stöd av egna interna processer till det 

slutliga svar som RPO sammanställer.  

• Endokrina sjukdomar               Diabetes med hög risk för fotsår 

• Hjärt- och kärlsjukdomar            Venös sjukdom i benen – varicer och bensår 

• Mag- och tarmsjukdomar            Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 

• Nervsystemets sjukdomar          Stroke och TIA del 1, tidiga insatser och vård 

• Nervsystemets sjukdomar          Stroke och TIA del 2, fortsatt vård och rehabilitering 

• Rörelseorganens sjukdomar       Höftledsartros – proteskirurgi del 2 

• Äldres hälsa                                Palliativ vård 

 

RPO 

RPO har uppdraget att sammanställa ett sjukvårdsregionalt remissvar avseende Diabetes 

med hög risk för fotsår och tar stöd av RAG diabetes, som har sitt möte den 17 dec. 

2021. Övriga vårdförlopp, där sker medskick om RPO anser att involvering av 

endokrinologisk kompetens finns., om ej anges svar – inga medskick. 

RPO kommer att bevaka när beslutat vårdförlopp Osteoporos startar inom respektive 

regionen. 

RPO har lämnat in en handlingsplan för 2022, se bilaga. 

 

9 – Möte RPO våren 2022 

RPO utan tema 2 februari, kl. 14.30-16.00 – video 

RPO med tema 4 mars, kl. 13.30-16.00 

 

Ordförande Bertil tackade mötesdeltagarna och mötet avslutades 

 

/// vid anteckningarna Leni Lagerqvist 

 

Bilagor 

1- Daniel B. Hypofys 

2- Handlingsplan 2022 

 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html

