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Mötesanteckningar RAG Urologi 

Datum 2022-01-11 

Plats Video  

Närvarande Hendrik Bamberg ordförande, Ingrid Erlandsson, Åsa Petersson,  

Firas Abdul-Sattar Aljabery, Tomasz Jakubczyk , Inge Höjgaard, Per 

Skoglund, Annica Nydén processtöd 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar godkänns.  

 Återkoppling RPO Njur- och urinvägssjukdomar 

Ingrid återrapporterar från förmiddagens RPO-möte. Varje RAG behöver jobba med sin 

del av årsrapporten. För de vårdförlopp och vårdprogram som nu är på remiss behöver 

njurmedicin och urologi läsa igenom och rapportera ev synpunkter var för sig. 

 Återrapport de sju processerna  

Njurcancer: Tomasz informerar om svårigheter med att få ut data och att den ser olika 

ut i regionen beroende på skillnader i registreringar och remisshantering/system.  

Fortsatt uppföljning av detta under våren. Ett regionalt möte planeras till våren 2022.  

Urinblåsecancer: Firas rapporterar att arbetet med nya vårdprogrammet går bra. I 

SöSR har det genomförts 53 cystektomier pga urinblåsecancer under 2021. Fler studier 

pågår avseende cystektomipatier. Regionalt blåscancermöte planeras under våren. 

Diskussion om huruvida recidiverande UVI ska ingå i SVF hematuri utredning eller ej. 

 

Njursten: Inge informerar om att nytt vårdprogam för urinvägskonkrement planeras gå  

ut på intern remissrunda i februari och därefter öppen remissrunda tidigast i april.  

 

Prostatacancer: Bordläggs till kommande möte.  

 

LUTS: Ingrid informerar om att man i Jönköping nu har två LUTS-ansvariga läkare. 

Bordläggs i övrigt till kommande möte.  
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 Utse förslag till regional processledare för prostatacancer, 
ssk?, disputerat läkare? (processen kommer att arbeta med digital 

vårdplan och IPÖ parallellt med att implementera nya vårdprogram) 

Diskussion om fortsatt processledarskap för prostatacancer. Uppugunduri Srinivas på 

RCC kommer att kalla berörda till möte för diskussion.   

 Årshjul 2022 

Årshjulet för 2022 uppdaterat med kända möten och aktiviteter för 2022. Ytterligare 

inplanerade möten skickas till Annica Nydén för uppdatering av årshjulet.  

 Optimering av robotkirurgi 

Diskussion om användning och optimering av robotkirurgi i SöSR. Uppdrag ges till 

Firas Abdul-Sattar Aljabery, Per Skoglund och Tomasz Jakubczyk att göra en skrivelse 

till årsrapporten från varje region.  

 Tillgänglighet, mall för aktuella väntetider  

Skjuts till nästa möte. Annica kontaktar ansvariga i Västervik/Kalmar för att inhämta 

uppgifter.   

 Hur/vad kodar vi SVF?  

Dialog och översyn pågår om samsyn i kodning av de olika SVF förloppen i SöSR. 

Fortsatt arbete under våren 2022.   

 Faktadokument/samverkansavtal mot primärvården 

Samverkansdokument mot primärvården från Östergötland och Jönköpings län har 

skickats till Hendrik som stöd vid upprättande av likvärdiga dokument i Kalmar län.   

  Regionmöte Västervik våren 2022 

Planeras för regionmöte i Västervik 2022-05-19. Digitalt eller fysiskt beroende på 

pandemisituationen. Programförslag att som tidigare starta med lunch för att ha 

gemensamt program på eftermiddagen. RAG Urologi, ST-läkare och VEC brukar ha 

separata möten även på förmiddagen.  

 Nästa möte 

Nästa möte (video) planeras till den 1 mars 2022, kl 10.15 – 12.00. 

 Övriga frågor 

Underlag för aktuella remisser som ska besvaras skickas ut till Ingrid, Hendrik och Åsa 

som fördelar ut dem i sina grupper. Svar ska skickas in senast 2022-01-18.  

 

 


