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Handlingsplan 2019 för RAG urologi 
Förbättringsområden 

Uppstart av flera processgrupper 
RAG urologi har startat processgrupper inom SÖSR för huvudprocesserna inom 
urologi det vill säga för prostatacancer, njurcancer och blåscancer som aktivt 
driver arbetet med gemensam utveckling och uppföljning inom respektive process. 
Respektive processgrupp leds av en processledare. Under 2019 kommer 
processgrupper för stenverksamhet och LUTS att startas upp och processledare 
att utses. Den sjukvårdregionala processgruppen för stenverksamhet kommer att 
bli bollplank till representanten i den nationella arbetsgruppen för sten som NPO 
valt som fokusområde för 2019. 

Målsättningen är att patienter inom SÖSR ska få en jämlik vård 
 

Struktur för kunskapsstyrning för njur- och urinvägssjukdomar 

RMPG urologi har funnits sedan tidigare och har nu bytt namn till RAG urologi 
medan RAG njurmedicin är en nystartad grupp. Under 2019 behöver RAG 
urologi och RAG njurmedicin hitta struktur och arbetsformer för RMPO njur- 
och urinvägsinformation. Struktur och arbetsformer behövs både 
sjukvårdregionalt men även för att knyta ihop RMPO njur- och 
urinvägssjukdomar och NPO njur- och urinvägssjukdomar.  

 

Målsättningen är att få en välfungerade organisation för kunskapsstyrning för 
njur- och urinvägssjukdomar från/till nationell, sjukvårdregional och lokal nivå  

Struktur och arbetsformer kommer att tas fram på ett gemensamt möte med RAG 
njurmedicin och RAG urologi 
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