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1. Föregående mötes minnesanteckningar  

Föregående mötes minnesanteckningar godkänns.  

 

2. Rapport från NPO 

Inge informerar från senaste möte i NPO 2021-12-14. NPO har ställt sig bakom en 

skrivelse till Apoteksföreningen avseende Tiopronin (Thiola) som har blivit väldigt 

dyrt. Priset har halverats men är fortfarande ett mycket dyrt läkemedel. Diskussion förs 

om detta. Information om status för vårdprogrammen för kronisk njursjukdom och övre 

urinvägskonkrement. Ingrid kommer lyfta fråga till kunskapsrådet om möjlighet att 

ansöka om medel för implementering av vårdprogram. Avseende LUTS pågår en 

insamling av vilka kunskapsstöd som finns i landet mot primärvården.  

Nästa NPO-möte 2022-01-24. 

 

3. Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer 

Flera remisser ska vara besvarade senast 2022-01-18. Uppmaning att fördela ut dessa på 

respektive region och specialitet för att underlätta hanteringen. Ingrid kommer att lyfta 

belastningen av hantering av alla remissvar till kunskapsrådet. Nästa vårdförlopp som 

ska besvaras av RPO Njur- och urinvägssjukdomar är Avancerad bäckenkirurgi och 

riktar sig främst till urologerna. Slutdatum för detta är 2022-03-03.  

4. Handlingsplan RPO 2022 

Genomgång av handlingsplanen för 2022, gamla och nya punkter för respektive RAG.  

 

5. Årsrapport RPO 2021 

Årsrapporten för 2021 bör skrivas från respektive RAG utifrån handlingsplanen för 

2021.  
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6. Planering framåt i RAG:arna (årshjul) 

Årshjul för 2022 uppdaterat med inkomna aktiviteter för 2022. Ytterligare inplanerade 

möten skickas till Annica Nydén för uppdatering av årshjulet.  

7. Ordförandeskap plan framåt 

Ingrid informerar om att hon planerar att sitta kvar som ordförande under 2022. Förslag 

att ordförandeskapet byts vartannat år och att ordförandeskapet går över till njurmedicin 

2023/2024 med ett överlapp.  

 

8. Övriga frågor 

Årsrapport 2021 ska vara inlämnad 2021-03-25.  

 

Nästa slutdatum för besvarande av aktuella remisser är 2022-01-18. Utskick med 

påminnelse om vilka remisser det gäller för fördelning och snar återkoppling under 

dagen.  
 

9. Nästa möte 

Nästa möte (video) planeras till den 1 mars kl 9-10. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Annica Nydén 

 

 


