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Mötesanteckningar RAG urologi 

Datum 2019-02-12  

Plats Hotell Högland, Nässjö  

Närvarande Ingrid Erlandsson, ordförande, Fredrik Stenmark, Åsa Petersson, 

Tomasz Jakubczyk, Firas Aljabery, Inge Höjgaard, 

 David Robinsson, Tomas Eriksson, Desirée Hallberg, sekr 

 

 

1. Välkomna  

Mötet öppnas och Ingrid hälsar välkomna till mötet. Inge hälsas särskilt välkommen till 

denna konstellation. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Det är ordnat införande för PCA screening som ser olika ut i landet. Det är i Värnamo 

som man har invigt en ny ESVL. Föregående minnesanteckningar kompletteras med 

detta och lägga till handlingarna 

3. Årsrapport 2018 

Rubriker till årsrapport 2018 och vem som skriver vad: 

 Kvalitetsindikationer - Respektive processledare: statistiken tas framför 

allt från ”koll på läget”. Aus skriver om peniscancer. Desirée kontrollerar 

med RAG onkologi om de kommer att skriva om testikelcancer i 

årsrapporten. 

 Tillgänglighet - Verksamhetschefer 

 Riktlinjer - Respektive processledare 

 Nivåstrukturering/arbetsfördelning - Verksamhetschefer 

 Investeringar - Verksamhetschefer 

 Sjukvårdsgemensamma upphandling - Verksamhetschefer 

 Läkemedel - Respektive processledare 

 Utvecklingstendenser - Respektive processledare och verksamhetschefer 

 Sammanfattning – Verksamhetschefer 

 

Skickas till Desirée senast den 5 mars och diskuteras på nästa digitala RAG-möte den 

12 mars. 

Rapport RAG:s arbetsgrupper.  

Varje processledare skriver ett stycke om sin arbetsgrupp till årsrapporten  
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PCA– David.  

Hade regionsmöte förra måndagen (v 6) med 40 deltagare från SÖSR. 

Arbetet med strukturerad PCA information pågår inom SÖSR. Mårten Elfström (RCC) 

har plockat in data på PCA från sjukvårdsregionen från 5 år tillbaka (inte fått in från 

Kalmar). Förstudien är nu inskickad till Socialstyrelsen. Det finns ingen gemensam 

struktur för detta nationellt men det har gjorts två stora utredningar. Nu är frågan hur 

sydöstra ska gå vidare i detta. Viktigt att vi är beredda i den här frågan.  

Ingrid lyfter frågan om benskörhetsmätning eller i alla fall användning av checklista för 

benskörhet på ? patienter. 

Dialog om MR innan första besöket som David tror är nästa steg i arbetet med 

vårdprogrammet. 

 

Blåscancer – Firas (Efterfråga bildspel) 

Vårdprogram kom i juli 2018. Onkologisk behandling (PDL hamra som adjuvant 

behandling) diskuterade i vårdprogramsgruppen i december 2018 då man inte var 

överens i frågan (kapitel 11). Nytt vårdprogram kommer i april 2019. 

På blåscancermöte i Kalmar i 28 oktober 2018 gick man igenom resultatrapport som 

bygger på rapportering till kvalitetsregister och där diskuterade täckningsgrad, utredning 

via SVF och varför SÖSR har dåliga resultat inom SVF. Andra frågor som diskuterades 

på mötet var bland annat T1-tumörer och MDK:er. Nästa möte är ett videomöte den 8 

maj kl. 13-15. 

Firas visar statistik på Cystectomi. Det är 164 patienter som har opererats i roboten 

sedan 2013. Tidigare opererades ca 30 patienter per år men nu sedan centraliseringen är 

det ca 45 patienter per år. 

 

Njurcancer – Tomasz (Efterfråga bildspel) 

Tomasz informerar om arbetet med njurcancer. Tomasz visar framtagen blankett för att 

enklare kunna dokumentera operationsdelen i kvalitetsregister. Blanketten skickar sedan 

till inrapportör för kvalitetsregister alternativt så rapporter operatören in det direkt i 

registret. Utvärdering av arbetssättet kommer att ske efter ca 6 månader. 

Tomasz visar statistik på de två målvärderna för SVF för hela SÖSR och för respektive 

region. Statistiken visar på bra täckningsgrad för anmälan. Tomas visar även nationell 

statistik för val av operationsmetod. För mera statistik se bifogade bildspel. 

Den 29 mars 2019 är det planerat ett regionalt möte och där kommer frågan om när SVF 

ska aktiveras att diskuteras. 

Statistiskt underlag för robotcentrum är skickat till RSL men Ingrid har inte hört vad 

som beslutades på mötet igår. 

 

LUTS  

Text till årsrapporten skrivs av Andreas Schneider, Issa och ansvarig i Kalmar. Bra att ta 

med arbetet med GreenLigtLaser till årsrapporten. 
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Njursten/Urinvägsten – Inge (Efterfråga bildspel).  

Inge, Hendrik och Heimo pratar ihop sig och skriver ett stycke till årsrapporten. 

Inge visar siffror från SKL kopplat till uretärsten och det visar sig att det även här kan 

finnas skillnad kopplat till registrering inom SÖSR.  

 

4. NPO njur- och urinvägssjukdomar – Inge 

Inge är representant för SÖSR i den nationella kunskapsstyrning och sitter som 

representant i Njur- och urinvägssjukdomar i NPO (nationellt programområde) men 

kommer även att vara med i den arbetsgrupp som kommer att arbeta med njursten 

nationellt. I arbetsgruppen kommer det att finnas en urolog för alla sjukvårdsregioner.  

NPO har fått i uppgift att ta fram bruttolista till Socialstyrelsen om högspecialiserad 

vård och förslaget är att Cystinuri och njursten hos barn under 15 år ska klassas som 

högspecialiserad vård. 

5. Nationellt vårdprogram akut onkologi publicerat 

Detta är noterat. RAG urologi planerar ett gemensamt möte med RAG onkologi till 

början av hösten. Desirée tar kontakt med Leni för att boka tid 

6. Remissrunda RCC 

Det har kommit utskick från RCC med vårdprogram på remissrunda 1 och 2.  

Genomgång av aktuella vårdprogram: 

 Urotelial cancer: Firas har läst och lämnat åsikter. 

 Peniscancer: Firas prata med Aus om att lämna synpunkter på vårdprogrammet 

för peniscancer. 

 Njurcancer: Tomasz har läst och lämnat åsikter. 

 

7. Cancerrehabilitering 

Kontaktsjuksköterskorna inom RÖ har gjort sammanställning om hur de ska arbetar 

med cancerrehabilitering och tagit fram en checklista. Åsa skickar checklista till RAG 

urologi. Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård har lämnat in ärende till 

resursfördelningskonferensen inom RÖ om att skapa en enhet för cancerrehabilitering 

Jönköping har rehabiliteringsprogram för rehabilitering för patienter med prostatacancer 

men inte för alla diagnoser. Dialog har påbörjats med rehabiliteringscentrum om att 

starta team för cancerrehabilitering. 

8. Kurs 7 på läkarutbildningen – Firas (efterfråga bildspel 
och dokument om aktuella forskningsprojekt) 
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Firas informerar om termin 7 på läkarutbildningen där det nu finns läkarstudenter i hela 

SÖSR. Det planeras för en urologidag per termin dvs 2 dagar/år. Firas visar förslag på 

föreläsningsschema.  

Firas lyfter aktuella forskningsprojekt (se bifogad dokument). 

 

9. Samverkan sjukvårdsregionalt vid köbildning lokalt 

Dialog om hur verksamheterna kan samverka och nyttja varandra vid köbildning och 

hur kö-läget ser ut i respektive region. Viktigt att det är tydligt på vilket sätt patienten 

ska vara förberedd/utredd inför operation och att verksamheterna har samma 

operationsindikationer. Det är också viktigt att det finns en tydlig process och klara 

rutiner när patienter blir opererad på annan ort.  

 

10. Gemensamma indikationer och riktlinjer för 
operationer inom sydöstra sjukvårdsregionen  

Detta är en fråga att diskutera vidare i inom RAG:s arbetsgrupper runt de olika 

processerna.  

En start för arbete med LUTS är att få ihop en arbetsgrupp inom SÖSR 

 

11. Övriga frågor 

Information om att det finns MDK för patienter med senakomplikationer efter 

cancerbehandling i bäckenet på US som man kan anmäla patienter till. Se mail från 

Annica Asketun januari 2019. 

 

Tillgänglighetsmål inom SVF:  

 70% som har fått nydiagnosticerad cancer ska ha genomgått SVF. 

 80% av dessa patienter ska ha start av behandling inom fasställd ledtid 

 

12. Kommande möten 

 Digitalt RAG-möte (om bl.a. årsrapporten) tisdag den 12 mars kl. 9.00-12.00 

 Regiondag i Norrköping är bokad till torsdag den 9 maj. Förslag på tema för 

dagen är benign diagnoser så som sten och LUTS. Även ett pass om nya 

läkarutbildningen kan vara intressant. 

 

Vid anteckningarna 

Desirée Hallberg 


