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Mötesanteckningar RPO Njur- och 

urinvägssjukdomar 

Datum 2021-09-30 

Plats Video  

Närvarande Ingrid Erlandsson ordförande, Åsa Petersson, Maria Stendahl, 

Inge Höjgaard, Hjalmar Aselius, Stefan Melander, Anna Linders 

avgående processtöd, Annica Nydén tillträdande processtöd 

 

 

1. Föregående mötes minnesanteckningar  

Föregående mötes minnesanteckningar godkänns.  

 

2. Uppdragsbeskrivning RPO  

Ingrid går igenom uppdaterad uppdragsbeskrivningen för RPO i Sydöstra 

sjukvårdsregionen som bygger på kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.  

Uppdragets innehåll: 

 aktivt bidra till implementering och tillämpning av nationella kunskapsstöd  

 samordna regionernas kvalitets- och utvecklingsarbeten för god och jämlik vård  

 systematiskt följa upp och analysera resultat utifrån patientlöften och uppsatta 

mål  

 analysera konsekvenser och lämna synpunkter på remisser om nationell 

högspecialiserad vård, nationella riktlinjer, vårdprogram, vårdförlopp, 

vårdriktlinjer och andra prioriterade områden 

 nominera och stödja representanter i nationella programområden och 

arbetsgrupper  

 omvärldsbevaka och initiera frågor för nationell samverkan  

 samverka med andra programområden, regionala samverkansgrupper och 

sjukvårdsregionala stödresurser 

 

3. Rapport från NPO 

Inge rapporterar från NPO-möte 2021-09-07. Rekommendation om en extra vaccindos 

till patienter med kronisk njursvikt har diskuterats och finns med utifrån FHM:s 

rekommendationer. Varje verksamhet har i uppdrag att hitta dessa patienter utifrån sina 

system.  
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Inge lyfter behovet av ett regionalt njurmedicinskt stöd som bollplank för frågor kring 

cystinuripatienter. Frågan tas vidare till nästa möte.  

 

Inge informerar om att hon kommer sluta i NPO när vårdprogrammet för njursten är 

klart, preliminärt till våren 2024. Diskussion förs om hur tillsättning bör ske.  

 

4. Representant från sydöstra sjukvårdsregionen till NAG 
”njurtransplantation för levande givare” 

Inga invändningar framförs mot beslutande ledamöter till NAG njurtransplantation för 

levande givare. 

 

5. Organisering av implementering vårdprogram kronisk 
njursjukdom 

Denna punkt kommer att tas upp på Njurmedicins regionmöte den 19 oktober.  

 

6. Remiss Vårdprogram urotelialcancer 

Frågan tas upp i RAG Urologi.  

 

7. Remiss Vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer 

Remissvar att RPO Njur- och urinvägssjukdomar inte har några kommentarer till 

Vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer.  

 

8. Övriga remisser 

 

a. Psykisk hälsa: Schizofreni – fortsatt vård och stöd 

Remissvar skickas, Inga kommentarer från RPO Njur- och urinvägssjukdomar.  
 

b. Rörelseorganens sjukdomar: Knäledsartros 

Remissvar skickas, Inga kommentarer från RPO Njur- och urinvägssjukdomar.  
 

c. Öron-, näs- och halssjukdomar: Grav hörselnedsättning 

Remissvar skickas, Inga kommentarer från RPO Njur- och urinvägssjukdomar.  
 

9. Handlingsplan RPO 2022 

Går igenom den handlingsplanen som finns. Kompletterar med ytterligare 

förbättringsområden: 

 Önskemål om ett regionalt njurmedicinskt stöd för frågor kring cystinpatienter 

 Organisering och implementering av vårdprogram kronisk njursjukdom 
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10. Planering framåt i RAGarna ( årshjul) 

Planeras i respektive RAG. Tillägg av aktiviteter skickas till Ingrid eller Annica. 

 

11. Övriga frågor 

Nytt processtöd är Annica Nydén, annica.nyden@regionostergotland.se 

 

Diskussion pågår om hur vi får en samsyn i kodning av SVF förloppen. En arbetsgrupp 

är under uppstart i Regionen med vårdadministratörer från de olika sjukhusen. Frågan är 

även lyft i RCC för att få stöd via RCC:s processtöd. Viktigt att vi gör lika för att kunna 

jämföra data. Annica kommer delta i gruppen för att stötta vårdadministratörerna. 
 

12. Nästa möte 

Nästa möte (video) planeras till den 17 november kl 9-10. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Annica Nydén 
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