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Ordförande RPO 

 Kunskapsråd eller RSL stab 

Handlingsplan 2022 för RPO Njur- och 
urinvägssjukdomar 
RPO Njur- och urinvägssjukdomar har nu två välfungerande ben bestående av RAG 

urologi och RAG njurmedicin. Handlingsplanen speglar vägen framåt genom samarbete 

i ett gemensamt RPO men också ett samarbete i respektive RAG.  

Prioriterade förbättringsområden 

 Ordnat införande av OPT (organiserad prostatacancertest) 

 Optimering av operationsrobot 

 Regionalt stöd för frågor kring cystinuripatienter 

 Implementering av vårdprogram för kronisk njursjukdom 

 Tillgänglighet/transparens av väntelistor för prioriterad urologisk kirurgi inom 

SÖSR 

 Samsyn kring kodning av SVF-flöden (standardiserade vårdförlopp) inom 

urologi 

 Översyn av samverkans-/faktadokument mellan urologi och primärvården i 

SÖSR.  

 

Motivering ‒ behov och syfte 

RAG urologi:  

 Arbetar med ordnat införande av OPT som är ett uppdrag tillsammans med RPO 

cancer och går under prostatacancerprocessen 

 Optimerad operationsrobot är ett uppdrag från 2018 till RAG urologi  

 Tillgänglighet och transparens av väntelistor samt produktion är högaktuellt 

2022 p g a det uppdämda operationsbehovet inom urologi  

 SVF resultat är beroende av rätt kodning vilket RAG urologi har bestämt att ha 

fokus på under 2022 

 Se över så alla länsdelar har samverkans-/faktadokument som tydliggör 

ansvarsfördelning för samverkan mellan primärvården och urologin.  

RAG njurmedicin: 

 RAG urologi önskar ett samarbete i frågor kring cystinuripatienter där 

njurmedicin kommer ta fram en representant som urologin kan samarbeta med i 

SÖSR. 

 Implementering av nytt VP för kronisk njursjukdom 
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Patientlöfte och mål 

Vi arbetar efter de sju löften som samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen har 

arbetat fram. 

Medborgare i SÖSR ska:  

 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök  

 erbjudas diagnostik, behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje 

möte 

 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan 

 få tillgång till jämlik vård  

 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande 

screeningprogram  

 få tillgång till patientsäker vård  

 erbjudas kostnadseffektiv vård 

 

Metod och åtgärd 

RAG urologi och RAG njurmedicin är två specialiteter som samverkar under RPO 

Njur- och urinvägssjukdomar. From 2021 så är dessa två RAG organiserade.   

RAG urologi har ett fortsatt nära samarbete med RPO cancer.  

Varje RAG har enskilda möten och arbetar med sin del av den prioriterade 

handlingsplanen, se bilaga.  

 

Konsekvensbeskrivning 

Bättre leva upp till patientlöftena enligt ovan.  

 

Ansvarsfördelning 

Se metod och åtgärd.  

  

Uppföljning 

Via årsrapporten. Varje år beskrivs resultat av handlingsplanen i årsrapporten. Varje 

arbetsgrupp rapporterar resultat till RPO för sammanställning.  

 

Samverkan 

Nationell nivå 

Inge Højgaard är Sydöstra sjukvårdsregionens representant i NPO njur- och 

urinvägssjukdomar. SÖSR:s organisation med RPO njur- och urinvägssjukdomar är via 

NPO:s representant kopplad till det nationella arbetet.  
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Regionnivå 

RPO njur- och urinvägssjukdomar har minst två möten per termin. Varje RAG har egna 

möten för att arbeta med sin del av handlingsplanen. 

Ordförande i RPO njur- och urinvägssjukdomar representerar i kunskapsrådet och lyfter 

frågor mellan RPO och kunskapsrådet.  

Kommuner 

Alla som deltar i RAG urologi är ansvariga att ta hem beslut och arbeta för dem på lokal 

nivå. 

Andra samarbetspartners 

Samarbete med patienter och närstående via patientföreningar samt samarbete med 

andra RPO, t ex  RPO cancer.  

 


