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1. Välkomna 

Ingrid hälsar välkomna. Sedan föregående möte har remissvar skickats in för aktuella 

remisser. Gemensamt remissvar för avancerad bäckenkirurgi ska besvaras senast 2022-

03-03 av RPO Njur- och urinvägar och rör urologen US varför svaret skrivs därifrån.  

2. Föregående mötes minnesanteckningar  

Genomgång av minnesanteckning. Dessa godkänns och läggs till handlingarna.  

 

3. Rapport från NPO 

Inge informerar från senaste möte i NPO 2022-02-11. Vårdprogrammet för övre 

urinvägskonkrement ska gå ut på intern remiss den 8/3. Planen är att det sedan ska med 

i den nationella remissrundan i april. Socialstyrelsen var inbjudna till mötet och 

diskussioner fördes bland annat om njurartärstenos som NHV, hereditär njurcancer mm. 

Nästa möte i NPO den 22/3. 

 

4. Rapport kunskapsrådet 

Ingrid rapporterar från kunskapsrådet där man haft en strategidag för regionala 

programområden. Det har diskuterats samverkan mellan olika RPO och övriga grupper. 

Frågan om hantering av remisser har lyfts och enighet råder kring att remisshanteringen 

behöver bli tydligare.  

 

5. Rapport från respektive ordförande i RAG samt årshjul 

Inom RAG Urologi pågår arbete från RCC rörande processledarskapet för 

cancerprocesser, möten för samsyn kring kodning av SVF-flöden, utveckling av 

tillgänglighetsdata, framtagande av samverkansdokument mot primärvården där det inte 

redan finns samt nulägesrapport av robotkirurgi inom SÖSR.  
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RAG njurmedicin arbetar med implementering av vårdprogram för kronisk 

njursjukdom, man har under året haft regionmöte. Det finns ännu något regionalt 

njurmedicinskt stöd för frågor kring cystinuripatienter.  

 

6. Årsrapport RPO 2021 och fördelning av arbete 

 

Årsrapporten för 2021 bör skrivas från respektive RAG utifrån handlingsplanen för 

2021. Inlägg till årsrapporten skickas till Annica Nydén för sammanställning. 

 

7. Fördelning av remisser 

Nästa slutdatum för besvarande av remisser är 2022-04-12. För RPO Njur- och 

urinvägssjukdomar gäller det vårdförloppen för Epilepsi samt Obstruktiv sömnapné 

barn. Njurmedicin tar ställning till remissvar och skickar synpunkter till Annica Nydén.  

8. Övriga frågor 

Årsrapport 2021 ska vara inlämnad 2021-03-25.  
 

9. Nästa möte 

Nästa möte (video) planeras till den 15 mars kl 9-10, avstämning årsrapport. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Annica Nydén 

 

 


