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1. Välkomna 

Ingrid hälsar välkomna.  

2. Föregående mötes minnesanteckningar  

Genomgång av minnesanteckning. Dessa godkänns och läggs till handlingarna.  

3. Rapport från NPO 

Inge rapporterar från senaste NPO-mötet den 18/10. Nationellt vårdprogram för 

stensjukdom i övre urinvägarna är nu färdigt och publicerat. NAG stensjukdom i övre 

urinvägarna kommer att finnas kvar men ligga vilande och vid behov uppdatera 

framtagna kunskapsstöd. Detta gäller även övriga NAG när det aktiva arbetet är klart. 

Inge kommer sitta kvar som ledamot i NAG sten. NAG LUTS har startat upp, Henrik 

Kjölhede, ordförande. Ett pågående arbete sker inom NAG NLD – njurtransplantation 

med levande donator. Det pågår en nationell genomlysning av urologisk vård som leds 

av Lumell med RCC som initiativtagare. RPO-ordförandena var inbjudna till mötet och 

bra diskussioner fördes på mötet. Bristen på sjuksköterskor och utvecklingsmöjligheter 

för att behålla dem lyftes.  

4. Rapport kunskapsrådet 

Ingrid informerar från kunskapsrådet. Behov av struktur för pågående forskning och 

utveckling behövs. Ett förslag till Läkemedelsstrategi för Sydöstra sjukvårdsregionen 

har tagits fram. För att stärka samarbetet i SÖSR har förslag på områden för stärkt 

samarbete tagits fram. Patologikapaciteten i SÖSR har diskuterats. Återkoppling 

avseende arbetet med OECI.  

5. Representant till NPO njur- och urinvägar 

RÖ har förslag på att vi nominerar Martin Holmbom, specialistläkare i Urologi som 

representant till NPO njur- och urinvägar efter att Inge Höjgaard slutar i NPO. Förslaget 

godkänns i RPO.. 
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6. RPO ordförande 

RPO-ordförande ska enligt plan bytas i maj 2023. Frågan har ställts till njurmedicin som 

haft möte och diskuterat frågan men anser sig inte ha möjlighet att ta på sig uppdraget. 

Åsa lyfter frågan till kunskapsrådet. Ingrid behöver bli avlastad omgående och Åsa tar 

tillfälligt över de uppgifter Ingrid behöver avlastas med. 

7. Handlingsplan 2023 

Genomgång av preliminär handlingsplan för 2023 som ska skickas in till kunskapsrådet 

den 15/11.  

8. Rapport från respektive ordförande i RAG samt årshjul 

Punkten skjuts till nästa möte. 

9. Fördelning av remisser 

Fördelning av aktuella remisser av vårdförlopp skickas ut och fördelas under v 46.  

10. Riktlinjer för användning av SGLT2-hämmare vid njursvikt? 

Fråga som inkommit från läkemedelssektionen, Region Kalmar län. Gemensam riktlinje 

inom SöSR finns för användning av SGLT2-hämmare vid njursvikt och svaret är 

kommunicerat till läkemedelssektionen.  

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

12. Nästa möte 

Nästa möte (video) planeras till den 12 januari 2023, kl 9-10 

 

Vid anteckningarna 

 

Annica Nydén 

 

 


