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Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar  

Datum: 2022-05-18 Tid: 14.30 -16.20       Plats: Video – Zoom 

 

Närvarande 

  

Ordf. Elzbieta Partyka Rut ordf. (RÖ), processtöd Leni Lagerqvist (RKL), 

Bertil Ekman (RÖ) och Herbert Krol (RKL) 

 

1) Föregående mötesanteckningar  

2) Remisser vårdförlopp, vårdprogram och Nationella riktlinjer  

att svara på senast 24 maj och 2 juni  

Samt vad det gäller Nationella riktlinjer vid vård av fetma, där det är inplanerat ett möte 

med Socialstyrelsen den 23/9 

 

Här kommer svar från RPO endokrina sjukdomar 

A) Vårdförlopp Jättecellsaterit 

RPO har tagit del av innehållet som är ett bra underlag, men RPO endokrina sjukdomar 

har inga förslag på tillägg eller synpunkter 

 

B) Vårdförlopp Långvarig icke-malign smärta 

RPO har tagit del av innehållet som är ett bra underlag, men RPO endokrina sjukdomar 

har inga förslag på tillägg eller synpunkter. 

 

C) Förslag vårdprogram Hypertyreos 

Att gruppen skickar underlag till följande RPO  

• RPO Kirurgi och plastik 

• RPO Barn och ungdomars hälsa 

• RPO Ögon 

• RPO Medicinisk diagnostik 

• RPO Psykisk hälsa 

• RPO Primärvård 

• RPO Rehab, Hab. och försäkringsmedicin 

• RSG läkemedel 
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samt att efter Ela, Bertil, Gustav och Herbert parallellt börjar att sammanställa ett 

förslag till svar. Under processens gång skickas förslag till övriga i gruppen, detta via 

mailkorrespondens. 

Ela kallar till extra möten utöver mailväxling 

 

D) Svar angående riktlinje Systemisk skleros  

RPO har tagit del av innehållet som är ett bra underlag, men RPO endokrina sjukdomar 

har inga förslag på tillägg ej eller synpunkter. 

 

E) NR – Obesitas, Leni beskriver processen 

Mail till RPO för att besvara enkät. Hej 

Underlaget gällande Socialstyrelsens förslag på nationella riktlinjer vid vård av obesitas 

skickas som pdf. Till gruppen. Innebörden är att Ela, Bertil, Herbert, Åsa, Oskar, o 

Gustav läser underlaget, förankra internt inom respektive region och ta stöd för att 

kunna besvara enkäten, en separat länk. 

Svar snarast dvs inom 14 dagar. 

En länk som är ett stöd för oss att beskriva vilka GAP som råder dvs. vad har vi i vården 

för utmaningar samt vad behöver vi göra för att förslagen på rekommendationerna ska 

kunna genomföras. 

RPO endokrina sjukdomar har sedan tidigare utsett Torsten Olbers som sakkunnig,  

Vårt RPO bär huvudansvaret att sammanställa underlag och remissvar , processtöd Leni 

Lagerqvist tillika kontaktperson för Socialstyrelsen sammanhåller processen 

Övriga RPO som är involverade i detta är; 

•                          RPO barn- och ungdomars hälsa - Petra Hornstra ordf. 

•                          RPO hälsofrämjande – Maria Elgstrand ordf. 

•                          RPO primärvård – Anette Johansson ordf.  

•                          RPO psykisk hälsa – Tomas Kristiansson ordf. 

•                          RPO rehab., hab. och försäkringsmedicin ordf. Susanne Almers 

•                          RPO hjärt- och kärlsjukdomar ordf. Jan-Erik Karlsson 

•                          RPO kirurgi och plastik ordf. Mats Persborn 

•                          RPO kvinnosjukdomar och förlossning ordf. Lena Arvidsson 

 

3) Rapport från var och en 

Bertil informerar om att det inte blir aktuellt med NHV vid aggressiva hypofystumörer. 

RPO har för avsikt att kalla till möte med kirurgerna för att ta upp frågan om de 

konsekvenser och flödesändringar som medföljer med anledning av beslut om NHV 

neuroendokrina tumörer. 
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4) Nästa möte , 13 juni 15-16, via video, Teams 

5) Rapport från arbetsgrupp Regiondagar v. 45 2022, 

se nedan anteckningar från arbetsgruppens möte 2 – 2022-04-27 

Lunch till lunch möte i Linköping kvarstår 

Bertil o Panagiota jobbar vidare med att kolla lokal och möjlig finansiering 

(Stefan Wangelin konf.stöd ska tillfrågas) 

Enas om att någon dag i vecka 45 (7-11 november) kommer att gälla. 

Tema Dag 1  

Fallbeskrivning Browns tumour - Kent Johansson Johan Svensson 

Hyperkalcemi fra Primär Hyperpara och kommande SVF /Vårdprogram 

Addisons sjukdom/Addison registret - Jeanette Wahlberg 

Beslut att Marika tar kontakt med dessa 

Dag 2 

TEMA Diabetes på sjukhus och följande frågeställningar kvarstår 

• Vilka diabetespatienter ska gå på våra mottagningar? 

• Hur kan vi förbättra diabeteskontrollen hos inneliggande patienter , 

inte bara på medicinska avdelningar utan även inom IVA vård kirurgi ortopedi 

osv? 

Beslut att Bertil och Panagiota sonderar och söker vem som kan föreläsa här ev. 

Magnus Wijkman 

6) Mötet avslutades 

 

Vid pennan processtöd Leni Lagerqvist 


