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1. Välkomna 

Ingrid, ordförande i RPO Njur- och urinvägssjukdomar, hälsar alla välkomna.  

 

2. Presentationsrunda 

Deltagarna presenterar sig:  

- Ingrid Erlandsson, verksamhetschef på urologen i Jönköping och ordförande för 

RPO njur- och urinvägssjukdomar.  

- Åsa Petersson, verksamhetschef på urologen i Östergötland: Linköping och 

Norrköping.  

- Inge Højgaard, ansvarig för njursten med mera i Östergötland, ledamot i NPO njur- 

och urinvägssjukdomar.  

- Stefan Melander, biträdande klinikchef njurmedicin, Universitetssjukhuset 

Linköping 

- Hjalmar Aselius, verksamhetschef njurmedicin, sjukhuset i Västervik 

- Heimo Lucht, ÖL, ansvarig för njurstenprocess RJL 

- Maria Stendahl, ÖL njurmedicin Jönköping, ordförande i regional processgrupp för 

njurmedicinregistret i Jönköping.  

- Anna Linders, processtöd till RPO njur- och urinvägssjukdomar (Region 

Östergötland).  

 

Ingrid visar ett bildspel över kunskapsstyrningsstrukturen och RPO njur- och 

urinvägssjukdomar. Bildspelet bifogas anteckningarna.  

RPO Njur- och urinvägssjukdomar ligger organisatoriskt under kunskapsråd kirurgi och 

cancer. Nationellt finns NPO Njur- och urinvägssjukdomar med tillhörande NAG 

njursten respektive kronisk njursjukdom.  

Under RPO finns RAG urologi och utrymme finns för RAG njursjukdom att starta. 

Dessa möts i det gemensamma RPO.  
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Ingrid informerar om vad som är aktuellt i RAG urologi. För cancerformerna sker 

samarbete med RCC. De benigna diagnoserna har kanske störst beröring mot RPO.  

En nationell arbetsgrupp (NAG) för LUTS kommer att starta upp och en representant 

från Sydöstra sjukvårdsregionen ska väljas ut.  

 

3. Arbetsformer för RPO Njur- och urinvägssjukdomar  

Ett förslag är att RPO Njur- och urinvägssjukdomar har RAG urologi och RAG 

njursjukdom under sig och att mötestillfällen läggs upp med ett gemensamt RPO-möte 

inledningsvis och sedan efterföljande separata RAG-möten efter det.  

Maria berättar att det inte funnits så mycket formaliserat samarbete mellan de olika 

njurklinikerna tidigare utan samarbete sker vid behov. Vinsten av att formera sig i ett 

gemensamt RAG/RPO är att utveckla en mer jämlik vård i sydöstra sjukvårdsregionen 

samt dialogen, åt båda hållen, med NPO. 

Stefan, Hjalmar och Maria hörs på ett möte nästa vecka och ser över vilka som ska ingå 

i grupperingarna samt vilka frågor som är aktuella för en handlingsplan 2021/att arbeta 

med 2021 för att åstadkomma en jämlik vård.  

 

4. Sydöstras representant i NPO: Inge Højgaard 

Inge berättar att det är sex personer i NPO njur- och urinvägssjukdom. Skåne är 

värdregion.  

Det finns två nationella arbetsgrupper, NAG, för njursten respektive kronisk 

njursjukdom. Ett vårdprogram för kronisk njursjukdom är på remiss just nu.  

Inge är ordförande i NAG njursten som håller på att ta fram ett vårdprogram. I arbetet 

har gruppen haft kontakt med RCC, NPO cancer, Socialstyrelsen och SKR. 

Vårdprogrammet går ut på remiss detta året eller tidigt nästa år.  

NAG för levande organdonatorer är på gång samt ett NPO för transplantationer.  

En NAG för LUTS är på gång.  

Alla grupper ska ha en bred representation av professioner.  

NAG njursten har delat upp sig i undergrupper, bland annat en för metabolisk utredning 

och profylax. Den undergruppen önskar nära samarbete med RPO njur- och 

urinvägssjukdomar.  

 

5. NAG njursten: metabolisk utredning och profylax  

Se ovan punkt.  
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6. Nationell arbetsgrupp (NAG) LUTS  

En NAG för LUTS ska startas upp. Frågorna kommer nog likna de som diskuterats 

inom LUTS-gruppen i Sydöstra. RPO kommer ombedas föreslå en representant till 

gruppen.  

 

7. Remiss kronisk njursjukdom  

Remissens sista svarsdatum har blivit framskjutet pga pandemin. Sista svarsdag är 10 

mars, med deadline till Anna Linders 3 mars.  

 

8. Övriga frågor  

Nästa möte – 11 mars föreslås. RAG Urologi träffas senare samma dag. Digitalt möte.  

 

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Linders  


