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Mötesanteckningar RAG Urologi 

Datum 2021-01-28 

Plats Video  

Närvarande Ingrid Erlandsson, ordförande, Åsa Petersson, Tomasz 

Jakubczyk, Hendrik Bamberg, Vedran Azinovic, Andreas 

Schneider, Anna Linders, processtöd 

 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar  

Ingrid går igenom minnesanteckningarna som godkänns.  

 

 Årsrapport 2020  

 RAG Urologi har tidigare haft sin egen årsrapport men kommer formellt inte behöva ha 

det framöver utan årsrapporten görs för RPO njur- och urinvägssjukdomar. Dock 

kommer RAG Urologis delar ta stor plats även i rapporten för 2020 då RPO är så nytt. 

Cancerprocesserna svarar som tidigare upp mot RCCs årsrapport och vi länkar i vår.  

RAG urologi ser dock fördelen med att ändå göra någon typ av årsrapport framöver, om 

hur samarbetet i RAG fungerar och för att ha koll på de processer som finns inom RAG. 

Ett möjligt tillvägagångssätt är att båda RAG under RPO gör en årsrapport och RPO-

rapporten bygger på dessa.  

RAG går igenom förra årets (2019) årsrapport. Kommentarerna läggs in i utkastet för 

årsrapport 2020.  

Anna ser över årsrapporten och ser till att den svarar mot senaste mallen samt skickar ut 

den till RAG som fyller i enligt instruktion och skickar in till Anna senast lunch 23e 

februari.  

 

 Årshjul  

-  

 

 Återkoppling RPO Njur- och urinvägssjukdomar  

RPO Njur- och urinvägssjukdomar hade möte förra veckan och kommer att formera sig. 

Mötesform planeras för gemensamt möte med RPO och sedan efterföljande separata 

möten för respektive RAG. Möte föreslås den 11 mars, RPO kl. 9-10 och RAG 10-12.  
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Anna lägger in detta i årshjulet.  

 

 Nästa möte   

Nästa möte är den 25 februari kl. 9-12. Då samlar vi ihop inkomna texter till 

årsrapporten.  

 

 Övriga frågor   

- Engångssystoskopi: eventuellt görs en gemensam upphandling så avvakta om 

möjligt enskilda inköp.  

- LUTS: 

NAG LUTS. RAG/RPO ska ge förslag på representant till gruppen. Andreas ställer 

frågan till BPH-gruppen och återkommer till Ingrid.  

LUTS – håller på att skriva ihop ett informationsmaterial till patienter.  

RAG diskuterar sammansättning i regionens LUTS-process med fördelning av 

LUTS, BPH, inkontinens och neurogen blåsa. Bör det finnas med en uroterapeut i 

gruppen?  

RAG Urologi diskuterar kompetensförsörjning/-utveckling, lönepåslag och 

utbildningar kopplat till LUTS. Inventering bör göras för hur detta ser ut i SÖSR. 

Ett gemensamt möte med verksamhetschefer där dessa frågor tas upp bör hållas i 

maj. Exempelvis vid regionsdagen.  

I dagsläget är det svårt att rapportera kring BPH. Just nu bildas köer. En studie 

planeras för att jämföra GRL/GLL och TURP.  Köer, i olika omfattning, finns i 

samtliga tre län.  

Det finns en ny metod, Resum, där patienter inte behöver vara på operation. Ingrid 

nämner att finns fler alternativa metoder som kanske ska studeras.  

- Min vårdplan, digital plan, görs just nu för prostatacancer, blåscancer och 

peniscancer – och fler diagnoser är på gång. Varje sjukvårdsområde ska ha med en 

representant som kan vara samordnare och implementera på sin enhet. Två möten 

önskas med representanterna. Förslag att lägga ihop ett av dessa med RAG urologis 

möte i maj.  

- Önskemål om att dagordningen listar alla processerna.  

- Efter att årsrapporten är klar kommer Vedran att planera RAG Urologimötena.  

- På nästa möte den 25 februari önskas planering för regionsdag den 6 maj tas upp.  

- RAG Urologi har möten på Zoom framöver.  

 

Vid anteckningarna 

Anna Linders  


