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1. Välkomna 

Åsa hälsar välkomna.  

2. Föregående mötes minnesanteckningar  

Genomgång av minnesanteckning. Dessa godkänns och läggs till handlingarna.  

3. Rapport från NPO 

Martin Holmbom är nu introducerad i NPO njur- och urinvägssjukdomar som ny representant för 

Sydöstra sjukvårdsregionen. Inge rapporterar från senaste NPO mötet.  

4. Rapport kunskapsrådet 

Åsa informerar från senaste kunskapsrådet, 2022-11-15. Jessika Frisk kommer ta över som ny ordförande 

i Kunskapsråd kirurgi och cancer efter Reidar Källström. RPO:erna presenterade sina preliminära 

handlingsplaner för 2023. Återkoppling av arbetet med OECI – ackreditering av cancerforskning. Johan 

Söderholm presenterade arbetet med nationell högspecialiserad vård, NHV. Inom RÖ har ett NHV-team 

bildats. Frågan om långa ledtider till patologen har varit uppe i regionledningarna i respektive region och 

arbete pågår. Påminnelse om att det finns medel att söka för utvecklingssatsningar inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen.  

5. Uppdrag och patientlöften 

Går igenom dokumentet Uppdrag och patientlöften som ligger till grund för arbetet i RPO och RAG.  

6. Handlingsplan 2023 

Går igenom handlingsplanen för 2023. Varje RAG får gå igenom och se över sina punkter.  

7. Årsrapport 2022 

Vi tittar på årsrapporten för 2021. Årsrapporten för 2022 ska vara inskickad senast 17 april 2023. Exakta 

instruktioner har ej kommit ännu men enligt tidigare information ska årsrapporten för 2022 skrivas enligt 

den gamla mallen. Varje RAG ansvarar för att skriva sin del i årsrapporten.  
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8. Rapport från respektive ordförande i RAG samt årshjul 

Diskussion förs om vårdplatssituationen på respektive klinik och sjukhus förs.  

 

RAG njurmedicin rapporter att de har haft ett regionmöte med mer fokus på paramedicin. Arbete med 

implementering av vårdprogrammet för kronisk njursjukdom pågår samt införande av nya läkemedel. 

 

RAG urologi har möte direkt efter RPO-mötet. Sedan sist har prostatacancerprocessen haft regionmöte i 

Vimmerby 2022-12-06. Mötet var välbesökt och bra innehåll. 

9. Fördelning av remisser 

Påminnelse om de remisser som fortfarande inte besvarats. Senaste datum att svara är den 24 januari.  

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

11. Nästa möte 

Nästa möte (video) planeras till den 2 mars 2023, kl 9-10 

 

Vid anteckningarna 

 

Annica Nydén 

 

 


