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Mötesanteckningar RAG Urologi 

Datum 2021-09-30 

Plats Video  

Närvarande Ingrid Erlandsson ordförande, Vedran Azinovic, Åsa Petersson,  

David Robinsson, Per Skoglund, Firas Abdul-Sattar Aljabery, Hendrik 

Bamberg, Anna Linders, avgående processtöd, Annica Nydén 

tillträdande processtöd 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar godkänns.  

 

 Återkoppling RPO Njur- och urinvägssjukdomar  

Inger ger en kort återrapport från förmiddagens RPO-möte. 

 

 Återrapport de sju processerna  

Prostatacancer: David rapporter från regionalt prostatacancermöte föregående vecka. 

Upplevde att det blev ett bra möte med bra diskussioner. Åsa framför att det var en 

övervikt av onkologer och framför allt RÖ saknar onkolog här. För RÖ är det på gång 

med en ny ansvarig onkolog med intresse för urologi.  

Ett större prostatacancermöte är planerat till Vimmerby i november.  

OPT-processen fortgår men status är i nuläget lite oklart. Nytt möte via RCC är planerat 

till den 5/10.  

Urinblåsecancer: Firas rapporterar att nytt vårdprogram nu är ute på remiss, se punkt 8. 

Ett möte har hållits i sydöstra regionen. Regionmöte planeras till våren 2022. En 

validering av cystektomiregistret är på gång att starta under slutet av året.  

 

Ingrid informerar om en kurs i urotelial cancer i Landskrona för ST-läkare + handledare 

(enligt Kalmarunionens modell). Information finns via SUF:s hemsida. 

Njursten: 

Inge informerar om att man nu jobbar mer lika i RÖ och Jönköping.  

Ett regionmöte är planerat till november dit även ssk är inbjudna. 

Njurcancer och LUTS bordläggs till kommande möte.  
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 Årshjul  

RAG uppdaterar årshjulet med kommande möten. Deltagare uppmanas fylla på med 

planerade möten i processgrupperna som skickas till Annica Nydén för uppdatering på 

hemsidan.  

 

 Handlingsplan 

Går igenom handlingsplanen för 2022 och fyller på med förbättringsområden. 

 Utveckling av gemensam väntelista för att ha transparens i Sydöstra 

sjukvårdsregionen.  

 Stödja arbetet med gemensam rutin för kodning av SVF-flöden 

 

 Diskussion gemensamt MDK  

En regional multidisciplinär konferens för urinblåsecancer finns sedan tidigare. 

Diskussion har uppkommit om att utöka detta. I dagsläget finns inte utrymme till detta.  

Följande ronder finns i dag: 

RÖ RJl RKl 

Regional MDK cystektomifall vid blåscancer 

MDK 1 gång/vecka 

Blåscancer RÖ, Prostatacancer, 

Njurcancer 

MDK 1 gång/vecka 

Blåscancer , Prostatacancer, Njurcancer 

Gemensam uro MDK 

MR-rond 1 gång/vecka 

Prostataläkare/MR-läkare 

MR-rond 1 gång/vecka 

Prostataläkare/MR-läkare 

Ingen regelbunden MR-

rond, önskemål om detta 

Njurrond 1 gång/vecka 

Klinkens njurteam 

Njurrond 1 gång/vecka 

Klinkens njurteam, radiologen 

Njursten 1 gång/vecka 

Njursten varje morgon 

Processteam, radiologer 

Njursten 1 gång/cvecka 

Processteam, radiologer 

 

 

 Gemensam upphandling av cystoskop 

Jönköping har provat engångscystoskop till patienter med S-KAD, Botox, patienter med 

smitta samt inneliggande patienter under helger. Möjlighet finns att göra en gemensam 

upphandling i Sydöstra sjukvårdsregionen om intresse finns. Beslut att ta upp frågan 

igen efter att Jönköping utvärderat under en längre period.  
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 Remiss Vårdprogram urotelialcancer 

Firas går igenom konsekvensbeskrivningen för Sydöstra sjukvårdsregionen av 

Nationellt vårdprogram för urotelial cancer. Diskussion kring denna.  

RAG stöttar vårdprogrammet samt konsekvensbeskrivningen.  

 

 Hur/vad kodar vi SVF? 

Diskussion pågår om hur vi får en samsyn i kodning av SVF förloppen. En arbetsgrupp 

är under uppstart i Regionen med vårdadministratörer från de olika sjukhusen. Frågan är 

även lyft i RCC för att få stöd via RCC:s processtöd. Viktigt att vi gör lika för att kunna 

jämföra data. Annica kommer delta i gruppen för att stötta vårdadministratörerna. 

 

 Ordförande RAG Urologi 

Ingrid lyfter fråga att byta ordförande i RAG i och med att RPO nu kräver mer. Tanken 

var att byta ordförande vartannat år med överlappning från avgående ordförande. I 

praktiken har inte detta skett då Ingrid i praktiken haft kvar ordföranderollen. Frågan går 

till Åsa som kan tänka sig att ta över men lyfter problematiken med att inte Kalmar tagit 

ordförandeskapet.  

Ingrid kommer vid nästa kunskapsråd lyfta problematiken med olika organisationer som 

försvårar för Kalmar som är en del under kirurgiska kliniken.  

 

 Nästa möte 

Nästa möte (video) planeras till den 17 november kl 10-12. 

 

 Övriga frågor 

Nytt processtöd Annica Nydén, annica.nyden@regionostergotlande.se 

 

 

 

 

 

 

mailto:annica.nyden@regionostergotlande.se

