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Mötesanteckningar RPO Njur- och 

urinvägssjukdomar 

Datum 2021-11-17 

Plats Video  

Närvarande Ingrid Erlandsson ordförande, Åsa Petersson, Maria Stendahl, 

Stefan Melander, Hendrik Bamberg, Vedran Azinovic, Annica 

Nydén processtöd 

 

 

1. Föregående mötes minnesanteckningar  

Föregående mötes minnesanteckningar godkänns.  

 

2. Rapport från NPO 

Inge är inte närvarande på mötet. Ingrid redogör utifrån protokollet från NPO-mötet 

2021-10-05 som även skickats ut som bilaga inför mötet. Nästa NPO-möte 2021-11-18. 

 

3. Rapport från Njurmedicins Regionmöte 

Stefan och Maria rapporterar från Njurmedicins Regionmöte. Det blev ett bra möte och 

man ser ett behov av att fortsätta ha gemensamma möten. Även paramedicinerare 

kommer bjudas in till nästa gemensamma möte.   

 

Varje region rapporterade utifrån hur de har det på enheterna med bemanning och 

patientupptag. Maria rapporterade utifrån forskningsläget, vad som pågår och skillnader 

mellan sjukhusen. Ett nytt möte planeras till våren, denna gång enbart läkare där 

vårdprogram och läkemedel kommer vara i fokus.   

4. Handlingsplan RPO 2022 

Information och dialog om handlingsplanen för RPO 2022 som nu är inskickad. Ingrid 

har redovisat den på kunskapsrådet. Inom RAG Urologi har därefter önskemål om att se 

över samverkan/faktadokument mot primärvården framkommit. Östergötland och 

Jönköpings län har aktuella samverkans-/faktadokument som tagits fram i samarbete 

med primärvården. Kalmar saknar ett aktuellt faktadokument. Beslut tas att föra upp 

denna punkt till handlingsplanen för att se över dessa och få en samsyn inom SÖSR.  

 

5. Planering framåt i RAG:arna (årshjul) 
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Kommande möten och aktivitet under 2022 ska föras in i årshjulet. Meddela Annica 

Nydén via mail så vi kan hålla årshjulet uppdaterat.  

 

6. Ordförandeskap plan framåt 

Flyttas till nästa möte.  

7. Övriga frågor 

Information från kunskapsrådet: Ingrid informerar om att det finns medel att söka för 

att stimulera gemensam kompetens- och utvecklingssatsningar inom SÖSR. Dessa 

medel ska inte användas för möten, lokaler, resor, kost, logi.  

 

Årsrapport 2021 ska vara inlämnad 2021-03-25.  

 

Nästa slutdatum för besvarande av aktuella remisser är 2022-02-15. Utskick av aktuella 

remisser ska göras.    

 

Fortsättningsvis kommer kalenderbokning för planerade möten skickas ut så fort datum 

är bestämt.  
 

8. Nästa möte 

Nästa möte (video) planeras till den 11 januari kl 9-10. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Annica Nydén 

 

 


