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Mötesanteckningar RAG Urologi 

Datum 2021-05-06 

Plats Video  

Närvarande Ingrid Erlandsson ordförande, Vedran Azinovic, Åsa Petersson,  

Tomasz Jakubczyk, David Robinsson, Per Skoglund, Firas Abdul-Sattar 

Aljabery, Hendrik Bamberg, Anna Linders, processtöd, Ann-Sofie Kraft 

 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar  

RAG går igenom minnesanteckningarna som godkänns.  

 

 Återkoppling RPO Njur- och urinvägssjukdomar  

Ingrid ger en kort återrapport från gårdagens RPO-möte. Njurmedicin har startat upp ett 

RAG och gått igenom remissen för vårdprogrammet för kronisk njursjukdom. En 

regionsdag planeras för hösten. RAG njurmedicins minnesanteckningar kommer att 

läggas på hemsidan www.sydostrasjukvardsregionen.se  

 

 Återrapport processerna  

David berättar att OPT-processen fortsätter med möte i eftermiddag och planerat möte 

23 september. Det sker uppdateringar i nya vårdprogrammet. Det finns skillnader i 

cancerdiagnoser mellan regionerna och pandemin har gjort att färre cancrar upptäckts.  

 

Firas visar bilder över ledtider kring urinblåscancer. Det ser olika ut hur många som får 

diagnos 14 dagar efter utfärdad remiss. Tiden är svår att hålla när provsvar från 

patologin tar längre tid än 14 dagar.  

RAG Urologi diskuterar hur tiderna mäts och hur registrering sker samt olika 

kvalitetsregister. Idé finns att be statistiker titta på detta till nästa period.  

Även antalet nydiagnostiserade urinblåscancrar har minskat under pandemin. Den 3 juni 

påbörjas diskussioner om nationellt vårdprogram.  

 

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/


 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Thomasz berättar om njurcancerprocessen där det var möte förra veckan. Under 2020 

diagnostiserades ca 30 % färre njurcancrar jämfört med tidigare år. Det är positivt att 

väntetiden för operation av större tumörer blivit kortare, dock fick mindre tumörer vänta 

mycket längre tid. Detta är en skillnad som inte syns i övergripande data.  

Linn Petterson är ny processledare.  

 

Njursten och LUTS bordläggs till kommande möte.  

 

 Årshjul  

RAG går igenom årshjulet som är uppdaterat på hemsidan.  

 

 Diskussion gemensamt MDK  

Frågan bordläggs till nästa möte.  

 

 Administrativt stöd i RAG Urologi  

Ingrid berättar att det är oklart hur det administrativa stödet i RAG ska organiseras, 

exempelvis om det ska följa ordföranden eller inte. Sydöstra sjukvårdsregionen 

tillhandahåller bara administrativt stöd för RPO, ej för RAG.  

RAG diskuterar hur RAG ska hanteras. Ingrid och Vedran kommer att hjälpas åt med 

ordförandeskapet under året.  

Ann-Sofie Kraft, Jönköping, kommer att ta över det administrativa stödet för RAG 

Urologi så länge. Ingrid kommer att lyfta behovet med kunskapsrådet.  

 

 Apalutamid  

Läkemedlet Apalutamid är registrerat och godkänt hos TLV från första maj. 

Finansiering för läkemedlet måste säkras innan det börjar förskrivas. Frågan är 

inskickad till läkemedelskommittén för sydöstra sjukvårdsregionen. David skickar 

underlag till Åsa som skickar vidare till Henrik Lövborg.  

 

 Nästa möte  

Nästa möte är den 30 september, kl. 10-12. Kallelse och handlingar kommer från Ann-

Sofie Kraft, ann-sofie.kraft@rjl.se  
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 Övriga frågor  

Engångssystoskop finns från Ambro, inom ett år förväntas även Alytech producera 

detta. Punkten bör tas upp på mötet i september för att påbörja ev. gemensam 

upphandling.  

 

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Linders  


