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1. Välkomna  

Mötet öppnas och Ingrid hälsar välkomna till mötet. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna och ut på hemsidan efter att 

Firas och Inge kollat sina texter och återkopplat. Åsa påminner Firas och Inge. 

3. Årsrapport 2018 

a. Genomgång av inskickat material. Åsa påminner Firas att skriva ett 

stycke om blåscancer och AUS ett stycke om peniscancer. LUTS 

ansvariga i sjukvårdregionen är Andreas Schneider inom RÖ och Issa 

Issa inom RJL. Thomas Eriksson tar med sig frågan till Västervik om 

någon därifrån är intresserad av att vara processansvarig för LUTS inom 

RK. Desirée mailar Hendrik om tillgänglighetsstatistik, kostnad för 

ESVL och kompetens för Västervik. Fredrik inkommer med 

tillgänglighetsstatistik för faktiskt väntetid till behandling för 2018. Alla 

kontrollerar värdekompassen och inkommer med siffror till 

kompetenssammanställningen. 

b. RAG onkologi kommer inte att skriva något specifikt om testikelcancer 

så gruppen bestämmer att varje region skriver en kort test som skickas 

till Desirée som sammanställer i årsrapporten. 

4. NPO njur- och urinvägssjukdomar  

Inge är iväg på NPO möte idag. Dialog om Inges tid i både NPO och den nationella 

arbetsgruppen kopplat både till kostnad och till arbetsfördelning. Dialog om att det i 

dagsläge inte utgår någon ersättning i SÖSR för arbetet med kunskapsstyrning 

nationellt. Det är viktigt att Inge stämmer av med Henrik och Heimo i det nationella 
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arbetet med njursten. RAG (både verksamhetschefer och processansvariga) önskar 

regelbunden återkoppling från arbetet i NPO och vi behöver hitta en bra struktur för 

detta. 

5. Kunskapscenter robotkirurgi – RSL 

Ingrid berättar att frågan varit uppe på RSL och att frågan ska hanteras vidare i 

kunskapsrådet. RJL ser detta som ett samverkansprojekt och Ingrid ska på ett 

möte med kunskapsrådet den 10 april. Detta sätts upp som punkt på nästa RAG 

möte. 

6. Kommande möten 

a. Regiondag i Norrköping torsdag den 9 maj. Åsa redogör för programmet. 

Dagen börjar med kaffe från kl 9.30. På fm kommer det att vara möten i 

olika konstellationer mellan kl 10-12. Temat för em kommer att vara 

benign urologi. Dialog om programpunkter som kan vara aktuella. 

Kallelse till Regiondagen kommer ut nästa veckan (v12) 

b. Möte om njurcancer den 29 mars 

c. Stenmöte i Västervik den 3 juni 

d. Frågan är ställd till RAG onkologi om gemensamt möte i början av 

hösten men vi har inte fått återkoppling ännu. Desirée bevakar 

7. Övriga frågor 

En fråga om nivåstrukturering av öppen radikal cystektomi inom SÖSR sätts 

upp som punkt till nästa RAG möte 

 

Ingrid tar med frågan kom kompetenspeng till kunskapsrådet. 

 

Vid anteckningarna 

Desirée Hallberg 

  


