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Mötesanteckningar RAG Urologi 

Datum 2020-11-18 

Plats Video  

Närvarande Ingrid Erlandsson, ordförande, Åsa Petersson, Firas Abdul-

Sattar Aljabery, Tomasz Jakubczyk, David Robinsson, Henrik 

Bamberg, Anna Linders, processtöd  

 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar  

Ingrid går igenom minnesanteckningarna som godkänns.  

 

 Återkoppling från processgrupper  

LUTS-process 

Åsa berättar att en mall för remissbedömning är på gång. Gruppen har möte den 23 

november. Fokus har varit på BPH till en början.  

Det finns planer på att starta ett NAG för LUTS och BPH och i så fall bör Östergötland 

finnas med.  

Prostatacancerprocess 

David berättar och visar PP-bilder som bifogas anteckningarna.  

Fler cancrar har hittats med hjälp av de nya arbetssätten och det blir ett bra flöde för 

patienterna.  

RAG diskuterar tillgången till MR.  

Det finns beslut om OPT-pilot i Jönköping men det är oklart om arbetet får tillgång till 

de resurser som krävs, bland annat behövs stora IT-resurser.  

Njurcancerprocess 

Thomasz berättar och visar PP-bilder som bifogas anteckningarna. Antalet 

diagnosticerade fall 2020 är lägre än tidigare år, troligen på grund av pandemin då 

njurcancer ofta upptäcks som bifynd vid röntgen av annan orsak. Registrering sker med 

månaders fördröjning men förändringen syns trots detta.  

Väntetider – det saknas remissdatum för flera patienter vilket försvårar uppföljningen. 

Vid uppföljning på diagnosdatum ser väntetiderna OK ut för kvartal 1-2 men ökar för 

kvartal 3.  

I SVF-data syns inga tydliga trender.  
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Blåscancerprocess  

Firas berättar och visar PP-bilder som bifogas anteckningarna. Resultaten har 

publicerats på RCCs hemsida. Jämförelser har gjorts mellan juli-18-juli-19 och juli-19-

juli-20.  

Nya lågrisk-blåscancerfall har minskat i SÖSR under året, troligen på grund av 

pandemin och att personer inte söker för mindre symptom. För övriga grupper syns 

ingen skillnad.  

Väntetiderna till tur-b har ökat och är nu 30-40 dagar. 15 % av tur-b görs inom 12 

dagar. Målnivån är 80 %.  

RAG diskuterar huruvida patienter med patientvald väntan ligger kvar i SVF. I 

Jönköping ligger de kvar i SVF men kodas för patientvald väntan så att uppföljning kan 

göras med eller utan dessa i beräkning.  

I Kalmar sker förflyttning av vissa operationer till Västervik på grund av problem att få 

operationstid i Kalmar. I Jönköping har det fram tills nu funnits tillgång till operation 

men sedan 17 november är tillgången till operation halverad.  

Njurstensprocess  

Inge deltar inte på mötet.  

 

 Rapport NPO  

Protokoll från NPO har bifogats mötet.  

Njurmedicin har inte startat en RAG på grund av avvaktan från nationellt håll. 

Vårdprogram för kronisk njurinsufficiens är nu på remiss och ska implementeras 2021 

och då förväntas RAG starta.  

Vårdprogram håller också på att tas fram för njur- och uretärsten.  

En NAG kring LUTS kommer att bildas.  

Samarbete mellan urologi/njurmedicin och cancer finns även på nationell nivå.  

 

 Rapport RCC 

Ingrid hade inte möjlighet att delta på mötet. Information finns i RCC-protokoll som 

publiceras på hemsidan.  

 

 Rapport kunskapsstyrning  

Stor del av mötet handlade om lägesuppdatering kring Covid-19.  

 

 Årshjul  
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Ingrid och Vedran har fyllt på årshjulet. När möten inom SÖSR bokas, kontakta Anna 

för uppdatering av årshjulet.  

Årshjulet läggs ut på hemsidan.  

 

 Utbildning  

Utbildning för ST-urologi i scrotala sjukdomar hålls 19 november. Fysiskt i Jönköping 

men kan om behov även ordnas så att deltagande sker digitalt.  

 

 Min digitala vårdplan  

Åsa berättar att de har kört en pilot kring prostatacancer.  

 

 Årsrapport 2020  

Inför nästa möte den 28 januari uppmanas alla ha läst igenom årsrapporten och börjat ta 

fram innehåll till sina delar. Var och en skriver om sin egen process. Förra året länkades 

cancerrapporterna in i årsrapporten, samma upplägg kan göras till årsrapport 2020. 

Varje process bör beskriva en framgångsfaktor och en utmaning.  

Årsrapporten bör innehålla text om hur Covid-19 har påverkat verksamheten.  

 

 Verksamhetsplan 2021  

Uppdrag kom från kunskapsrådet att inför deras möte i början av november uppdatera 

handlingsplanen. På grund av pandemin uppmanades RPO att endast göra en enkel 

uppdatering av föregående års plan. Uppdaterad plan bifogades mötet.  

 

 Nästa möte  

28 januari kl. 9-12.  

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Linders  


