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Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar 
– TEMA osteoporos 

Datum: 2022-03-14 Tid: 13.30 -16.00       Plats: Video – Zoom 

 

Närvarande 

Tf. Ordf. Bertil Ekman (RÖ), processtöd Leni Lagerqvist (RKL), 

Gustav Barkman (RJL), Herbert Krol (RKL), Åsa Bratt (RKL), Marika Berg (RKL), 

Monika Söderholm (RÖ), Disa Wernersson (RÖ), Agathi Constaniou (RÖ),  

Eleftheria Simeonidou (RÖ) samt föreläsare Anna Spångeus Region Östergötland, LiU  

 

1- Inledning 

Tf. ordf. Bertil hälsade alla välkomna och en kort presentation genomfördes 

 

2 - Föregående mötesanteckningar  

Inga justeringar, de läggs till handlingarna 

 

Processen pågår, processtöd Leni påminner och skickar kontinuerligt ut uppdaterade 

versioner. På torsdag kommer RAG-diabetes bla. Att fokusera på vilka NDR data som 

ska redovisas, biläggas rapporten. 

 

3 - Aktuellt NPO/RPO/RAG 

Bertil och Herbert gav en uppdatering, där hänvisning till den nationella hemsidan 

sammanställning av vilka insatsområden som gäller för 2022 beskrivs detaljerat. 

Följ länk 
NPO endokrina sjukdomar | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se) 

 

 

4- Vårdförlopp  

Remissrunda vårdförlopp Epilepsi och Obstruktiv sömnapné hos barn pågår. 

Underlagen för att kunna ta ställning till om RPO har synpunkter har sedan tidigare nått 

mötesdeltagarna. Målet är att slutföra och sammanställa ev. synpunkter på det 

kommande RPO-mötet den 11 april. Sista svarsdatum 15 april. 

 

Förslag kommande Tema hösten 2022  

RPO ser att det är flera områden som skulle kunna vara aktuella. Som ex. nämndes 

Osteoporos (PSVF) Obesitas (Socialstyrelsens riktlinjer), Diabetes (nya läkemedel vid 

typ 2), Tyrotoxikos (vårdprogram) som förslag. Vilka tema som beslutas återkommer 

gruppen till så snart agenda för regiondagar hösten 2022 är beslutad. 

 

 

 

 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoendokrinasjukdomar.56428.html
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Regiondagar lunch-lunchmöte hösten 2022 

Samtliga såg ett värde i att man träffas fysiskt. En planerings grupp med Bertil, Marika, 

Leni samt ytterligare en från RÖ och RJL kallas till ett första planeringsmöte den 4 

april. Leni har skickat ut en kallelse till digitalt möte 

 

Följande prel. planering inför regiondagar hösten 2022 enades gruppen om 

har initierats  

Plats Norrköping / Linköping 

Tid lunch till lunch vecka 42 alt. 43 

Tema – förslag som finns är Addison, Tumörmisstanke och behandling av 

hypercalcemi. Diabetesläkemedel, pat. Inneliggande med diabetes, obesitas, osteoporos 

 

TEMA Osteoporos  

Biträdande professor Anna Spångeus Region Östergötland, LiU, gav med stöd av 

bildspel information om osteoporos med fokus på läkemedelsbehandling och forskning. 

Under informationen gavs de deltagande möjlighet att ställa frågor vilket mynnade ut i 

en livlig och givande diskussion. Se bilaga bildspel.  

 

Mötet avslutades. 

 

Vid anteckningarna // processtöd Leni Lagerqvist 


