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1. Välkomna 

Mötet öppnas och Ingrid hälsar alla välkomna.  

2. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna. 

3. Rapport från de olika processerna 

Blåscancer ( Firas) presenterar ny statistik från kvalitetsregistret gällande bl.a.  

antal TUR-B opererade inom 12 dagar från remiss skickad, antal patienter som 

behandlats med BCG, väntetider från remiss till första besöket mm. Nya riktlinjer 

SVF patient > 50 år och med makrohematuri och UVI gå vidare till cancerutredning. 

Totalt i år kommer ca 60 patienter genomgå cystektomi pga blåscancer i region 

Östergötland ( 42 föregående år) 

Åsa ställde frågan om det var möjligt att skicka hem opererade patienter till 

hemsjukhusen något tidigare då det saknas sjuksköterskor. Beslutades att inte riva i 

något avtal utan se från individ till individ och dialog från vårdtillfälle till 

vårdtillfälle. 

LUTS – processledare Andreas? 

PCA – David inte närvarande 

Njurcancer – samma sak, Tomaz inte på plats 

Njursten och NPO – Inge; haft regionalt möte denna vecka. genomgång 

kvalitetsregister 

 

4. Årsrapporten  

Beslut: Vi skriver årsrapporten enligt mall som tidigare år. 
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5. Övriga frågor  

 Ingrid för ett resonemang om risk för splittring av RMPO urologi om det 

delas upp mellan benigna sjukdomar och maligna (cancer). Kolla hur andra 

regioner gjort? 

 Hur ser processen ut för barn som går över i vuxenvården? Finns det 

riktlinjer och goda exempel på överlämningar inom SÖSR? De flesta vid 

mötet upplevde det som ett bekymmer och något att arbeta vidare med. 

 Vedran lyfter frågan om vem som sköter det administrativa och praktiska 

runt läkarstudenter. Olika i olika delar, men många har stöd i form av SSK 

eller vårdadministratörer. Det ligger inte i huvudsak på läkare att ordna med 

detta.  

6. Kommande möten 

 26/2- 2020 kl. 9.30 -15 (jobba med rapporten) Höglandshotellet bokat i 

Nässjö 

 Videomöte fredag den 20/3 -2020 kl. 9-12  
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