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Mötesanteckningar RPO endokrina sjukdomar  

Datum: 2022-06-13 Tid: 15.00 -15.40       Plats: Video – Teams 

 

Närvarande 

  

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

Bertil Ekman (RÖ) och Herbert Krol (RKL) 

 

1) Föregående mötesanteckningar 

inget att justera, läggs till handlingarna 

 

2) Remissvar på Vårdprogram Hypertyreos 

Remissprocessen har varit ansträngd för alla involverade, men ett remissvar har lämnats 

in. Gustav, Bertil och Ela har bidragit med det mesta från RPO Endokrin, men även fått 

in synpunkter från RPO, Barn och ungdomars hälsa, Kirurgi och plastik, Psykisk hälsa, 

Medicinisk diagnostik, Rehab, Hab. och försäkringsmedicin samt att RSG läkemedel 

där alla anger att de stödjer underlaget ur ett övergripande perspektiv. Alla har därtill 

synpunkter på att vårdprogrammet är för stort och omfattande, se bilaga inskickat svar. 

Utvärdering av processen. 

Förbättringspotential finns, som ex. kan RPO med stöd av NPO representant tidigare 

identifiera vilka övriga RPO som behöver at dela va underlaget. NPO repr. kommer att 

förmedla denna önskan till kommande NPO-möte.  

 

3) Remissprocess Nationella riktlinjer vid vård av Fetma/Obesitas 

Processen pågår och Ela kommer tillsammans med obesitaskirurgen Torsten Olbers att 

enas om vilka av rekommendationer som de vill föra en fördjupad dialog med när 

Socialstyrelsen besöker den sydöstra sjukvårdsregionen, fysisk plats i Jönköping där ett 

fåtal deltar, övriga bjuds in att delta digitalt. 

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, Rehab., hab. och 

försäkringsmedicin, Kirurgi och plastik, Hälsofrämjande, Primärvård och Psykisk hälsa. 

Gruppen har möte idag 13/6 där både Ela och Leni deltar. 

Leni skickar ut Save the date 23/9 
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4) NPO representation - omval  

RPO medlemmarna har inför mötet fått frågan om vår nuvarande NPO ledamot Bertil 

Ekman kan väljas om eller om ny ledamot ska föreslås. Samtliga stödjer att Bertil 

fortsätter som ledamot. Processtödet förmedlar detta till samordningsfunktionen. 

 

5) NAG Diabetes / NAG – läkemedel, söker kardiologkompetens 

Herbert som är sydöstra sjukvårdsregionens representant i NAG Diabetes förmedlar en 

önskan om förslag på kompetens inom kardiologi till den nybildade gruppen NAG – 

läkemedel vid typ 2. 

Beslut att Bertil och Ela söker efter denna kompetens och förmedlar förslagen. 

 

6) Förfrågan medverkan i RAG diabetes 

Herbert har fått förfrågan från kollega hur man i gruppen ställer sig till att andra 

kollegor vill delta. Gruppen välkomnar nya kollegor, men att anmälan initialt ska gå via 

ordf. Elzbieta. 

Beslut att Herbert återkopplar detta till intressenten. 

 

7) Kommande möten hösten 2022 - förslag 

September - se alternativ 

• 12/9 kl. 8.30-10.00 

• 13/9 kl. 8.30-10.00 

• 16/9 kl. 10.30-12.00 

Beslutat - 23/9 Kunskapsseminarie vård vid fetma/obesitas  

• 29/9 kl. 14.30-16.00 

• 30/9 kl. 14.30-16.00 

Oktober 

• 12/10 kl. 14.30-16.00 

• 13/10 kl. 14.30-16.00 

• 14/10 kl. 14.30-16.00 

November 

Beslutat 10-11 / 11 Endokrin/Regiondagar i Linköping 

• 24/11 14.30-16.00 

 

 

Mötet avslutades 

Vid pennan processtöd Leni Lagerqvist 


