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Mötesanteckningar RAG Urologi 

Datum 2021-11-17 

Plats Video  

Närvarande Ingrid Erlandsson ordförande, Vedran Azinovic, Åsa Petersson,  

David Robinsson, Firas Abdul-Sattar Aljabery, Hendrik Bamberg, 

Tomasz Jakubczyk , Andreas Schneider, Annica Nydén processtöd 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar godkänns.  

 Återkoppling RPO Njur- och urinvägssjukdomar 

Ingrid ger en kort återrapport från förmiddagens RPO-möte. 

 Ordförande RAG Urologi 

From idag tillträder Hendrik Bamberg som ordförande i RAG Urologi. Under 2022 

kommer Åsa Petersson fasas in för att ta över som ordförande 2023. 

 Återrapport de sju processerna  

Njurcancer: Tomasz informerar om olikheter vid registrering inom de olika 

länsdelarna. De har haft ett möte med vårdadministratörer/inrapportörer i Regionen där 

man tittat på olikheter och haft dialog kring orsaker till detta. Ett regionalt möte 

planeras till våren 2022 där vårdprogram och nya läkemedel kommer diskuteras.  

Urinblåsecancer: Firas har inget nytt att rapportera. Nytt vårdprogram är ute på remiss. 

Ett regionalt möte planeras under våren 2022.   

 

Prostatacancer: David informerar om att han inte längre vill ha processledarskapet 

själv. Diskussion om möjligheten att ha ett delat uppdrag tillsammans med en 

specialistsköterska/kontaktsköterska från varje länsdel. Respektive verksamhetschef tar 

hem frågan för att efterhöra intresse.  

 

LUTS: Andreas informerar från Regional LUTS-grupp som bland annat har jobbat med 

att kartlägga olika operationsmetoder, gemensam remissgranskningsmall och gemensam 

patientinformation. Diskussion om benigna patientgrupper som faller utanför de 

huvudsakliga diagnosgrupperna. En utveckling av ett LUTS-team inom SÖSR likt  

Göteborg diskuteras. 

Njursten: Bordläggs till kommande möte. 
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 Årshjul 2022 

Årshjulet behöver fyllas på med möten och aktiviteter för 2022. Deltagare uppmanas 

skicka information om kommande möten till Annica Nydén som uppdaterar årshjulet på 

hemsidan.  

 Handlingsplan 2022 

Handlingsplanen för 2022 är nu inskickad. Ingrid har redovisat den på kunskapsrådet. 

Ytterligare en punkt kommer läggas till i handlingsplanen, se nedan – Översyn av 

samverkansavtal/faktadokument med primärvården inom Urologi.  

 Tillgänglighet, mall för aktuella väntetider  

En mall för uppföljning och transparens av väntetider har tagits fram. Tanken är att den 

fortsättningsvis ska fyllas i regelbundet, helst varje månad. Första tillfället att stämma 

av väntande blir 2021-11-31.  

 Hur/vad kodar vi SVF?  

Dialog pågår om hur vi får en samsyn i kodning av de olika SVF förloppen. Hittills har 

ansvariga vårdadministratörer inom njurcancer träffats där man gått igenom skillnader 

och orsaker till detta. Denna punkt tas vidare till nästa möte.  

 Faktadokument/samverkansavtal mot primärvården 

Önskemål om att se över samverkan/faktadokument mot primärvården har framkommit. 

Östergötland och Jönköpings län har aktuella samverkans-/faktadokument som tagits 

fram i samarbete med primärvården. Kalmar saknar ett aktuellt faktadokument. Beslut 

tas att föra upp denna punkt till handlingsplanen för att se över och likrikta dem inom 

SÖSR. 

 Nästa möte 

Nästa möte (video) planeras till den 11 januari 2022, kl 10.15 – 12.00. 

 

 Övriga frågor 

Fortsättningsvis kommer kalenderbokning för planerade möten skickas ut så fort datum 

är bestämt.  

Regiondag planeras till Västervik i maj  månad.  

Angående engångscystoskop är både Kalmar och Östergötland intresserad av att ta del 

av utvärdering från Jönköping som beräknas vara klar i maj.   
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Ingrid informerar om att det finns medel att söka för att stimulera gemensamma 

kompetens- och utvecklingssatsningar inom SÖSR. Dessa medel ska inte användas för 

möten, lokaler, resor, kost , logi. Behov av hospitering hos varandra framkommer, för 

att lära av varandra och få tips hur man praktiskt löser olika problem.   

 

 

 

 

 

 


