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1. Välkomna 

Ingrid hälsar välkomna.  

 

2. Föregående mötes minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckning ej bifogade till agendan, bifogas tillsammans med dagens 

minnesanteckningar.    

3. Rapport från NPO 

Inge och Ingrid rapporterar från senaste NPO-mötet. Diskuterades implementering av 

vårdprogrammet för kronisk njursjukdom. Stefan informerar om att arbete med 

implementering av vårdprogrammet pågår. Vårdprogrammet för stensjukdom i övre 

urinvägarna är ute på remiss. Ny nationell arbetsgrupp, NAG LUTS, kommer starta upp 

när vårdprogrammet för stensjukdom är godkänt. Inge informerar om att hon slutar i 

NPO när vårdprogrammet är godkänt och ny representant bör utses. Diskussion om 

detta. En nationell genomlysning av urologi kommer göras av en konsultfirma på 

uppdrag av Socialstyrelsen. Henrik Kjölhede representerar NPO i detta arbete. Fakta 

kommer samlas in under hösten 2022.  

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. Årsrapport RPO 2021 

Ingrid har redovisat årsrapporten på senaste kunskapsrådet. Bra respons. Generellt 

poängterades att arbete med Nära vård, digitalisering, forskning bör vara med samt att 
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handlingsplan och årsrapport ska hänga ihop. Ingrid lyfte svårigheten att få till 

gemensam upphandling inom SÖSR.  

. 

 

6. Fördelning av remisser 

De remisser som är aktuella nu är vårdförlopp smärta, vårdförlopp jättecellsarterit samt 

vårdförlopp stensjukdom i övre urinvägarna. Skickas ut för ev kommentarer.  

7. Övriga frågor 

Tack framförs till Hendrik Bamberg och Västervik som arrangerade ett mycket 

uppskattat regionmöte i Västervik inom urologi 2022-05-19.  
 

 

8. Nästa möte 

Nästa möte (video) planeras till den 22 september 2022,  kl 9-10 

 

Vid anteckningarna 

 

Annica Nydén 

 

 


