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Mötesanteckningar RPO Endokrina sjukdomar 

Datum 2023-01-13 kl 14:30-16:00 

Plats Video  

Närvarande:  Bertil Ekman, (RÖ)  

Gustav Barkman, (RJL)  

 

Ej närvarande:  Herbert Krol (RKL) 

Åsa Bratt, (RKL) 

Elzbieta Partyka-Rut, ordförande, (RÖ)  

Oskar Lindholm (RJL)    

              

1. Föregående minnesanteckningar 
Inget att tillägga, läggs till handlingarna.  

2. Remiss  
2.1 Vårdprogram för Hyperparatyroidism: 

Uppdraget är tredelat: 1) Förbereda implementering och utveckling i berörda 

verksamheter, 2) Signalera utvecklingsbehov och konsekvenser till regionledningar. 3) 

Lämna förbättringsförslag på dokumentet till den nationella arbetsgruppen. 

 

Genomomgång av inkomna synpunkter vid dagens möte. Gustav justerar och 

färdigställer förslaget till remissvar och mailar sedan till Natalie senast den 1 februari. 

 

3. Övriga frågor 

3.1 Endokrinregionmöte: 

Beslut: Endokrinregionmöte hösten 2023 blir i Jönköping. Gustav återkommer med 

exakt datum (förslag v 43,45 eller 46) till nästa RPO möte den 10 februari. Bertil mfl 

bistår som stöd gällande praktisk planering med ekonomi/budget, kontaktpersoner till 

sponsorer etc.   

 

3.2 Inbjudan till digitalt seminarium nationellt vårdprogram hypertyreos: 

Den 31 januari kl 15-16, Presentation av NVP hypertyreos 

Länk till anmälan Sista anmälningsdag: 24 januari 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/evenemang/

kalenderhandelse/vardprogramhypertyreos.68370.html 

 

3.3 Uppdragsbeskrivning för nominering i Sydöstra:  

Det nationella programområdet (NPO) endokrina sjukdomar kommer att starta upp en nationell 

arbetsgrupp (NAG) obesitas, med inriktning vuxna personer över 18 år och önskar få er hjälp att 

nominera personer för uppdraget. 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/evenemang/kalenderhandelse/vardprogramhypertyreos.68370.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/evenemang/kalenderhandelse/vardprogramhypertyreos.68370.html
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Tacksam för spridning av nomineringsförfrågan i era respektive nätverk.  

 

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett kunskapsstöd med grund i nya nationella 

riktlinjer för vård vid obesitas. Bifogat och i länk finns den nationella arbetsgruppens 

uppdragsbeskrivning. Ledamöternas engagemang är tidsbegränsat och gäller i första 

hand t.o.m. december 2024. 

Nomineringar till de eftersökta kompetenserna görs i ett nomineringsformulär som du 

når i länken nedan. 
 

Länk till nomineringsformulär: 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nomineringavle

damoter/nomineringar/obesitas.68503.html 

Nomineringsperiod: 9 januari - 28 februari 2023 

 

 

Nästa RPO möte 10 februari 

 

Vid anteckningarna 

Natalie Löf, processtöd 

Enheten för Ledningsstöd HSS RÖ 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nomineringavledamoter/nomineringar/obesitas.68503.html
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