
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2021-03-11 

Mötesanteckningar RAG Urologi 

Datum 2021-03-11 

Plats Video  

Närvarande Ingrid Erlandsson ordförande, Vedran Azinovic, Åsa Petersson,  

Tomasz Jakubczyk, Inge Höjgaard, Anna Linders, processtöd  

 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar  

RAG går igenom minnesanteckningarna som godkänns.  

 

 Återkoppling RPO Njur- och urinvägssjukdomar  

Ingrid ger en kort återrapport från morgonens RPO-möte. RAG njursjukdom formerar 

sig. RPO kommer att träffas igen i maj.  

 

 Återrapport processerna  

Tomasz meddelar att det är regionmöte kring njurcancer 29 april samt att Linn Petterson 

fått en 10 % tjänst från RCC, som processledare.  

Inom blåscancer är ett regionmöte inplanerat. Firas önskar få information om ansvariga 

för blåscancer i respektive region.  

Inom njursten finns en bra dialog mellan olika enheter och personer som arbetar med 

njursten. Dock är sjuksköterskor inte med i dessa. Namn skickas in så att sändlistan kan 

kompletteras av processledarna. 

 

 Årshjul  

RAG går igenom årshjulet och uppdaterar. Alla ombeds skicka in datum när de bestäms 

så uppdaterar Anna årshjulet och lägger det på webben (sydostrasjukvardsregionen.se)  
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 Diskussion gemensamt MDK  

Åsa lyfter behovet av att förbättra RÖ-interna MDK och få till en bra struktur kring 

dessa och efterfrågar hur övriga hanterat detta. RAG diskuterar detta. Behov finns av 

avstämning kring patienter som egentligen inte ska upp på MDK, men frågan tenderar 

att komma upp där då tillfället samlar många kollegor. Kontaktsjuksköterskor kan 

behöva vara med på MDK.  

Frågan tas upp igen på nästa möte.  

 

 Årsrapport 2020  

RAG går igenom årsrapporten.  

 

 Planering regionsdag 6 maj  

Punkten hinns inte med på aktuellt möte utan hänskjuts till möte i april, Ingrid bjuder in.  

 

 Administrativt stöd i RAG Urologi 

Anna kommer bara vara processtöd för RPO Njur- och urinvägssjukdomar och inte 

stödja RAG. Ett processtöd behövs för RAG. Ingrid kommer att lyfta frågan i 

kunskapsrådet.  

 

 Nationell ”min vårdplan”  

Jessica Eriksson informerar om digitala ”min vårdplan”. Se bifogade PP-bilder.  

Ett samlat införande av digitala min vårdplan sker i SÖSR.  

Önskvärt med ett uppstartsmöte den 21 maj.  

Arbetsgruppen behöver information om kontaktpersoner senast 31 mars. Dessa skickas 

till respektive länsrepresentant: Jessica Eriksson för Kalmar, Charlotte Carlsson för 

Jönköping och Rebecca Stenfeldt för Östergötland.  

 

 Nästa möte  

Nästa planerade möte är regionsmötet den 6 maj och planeras av Ingrid, Vedran och 

Åsa.   
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 Övriga frågor  

-  

 

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Linders  


