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Mötesanteckningar RAG Urologi 

Datum 2022-05-19 

Plats Video  

Närvarande Hendrik Bamberg ordförande, Ingrid Erlandsson, Åsa Petersson,  

Firas Abdul-Sattar Aljabery, Tomasz Jakubczyk, Per Skoglund, Andreas 

Schneider, Annica Nydén processtöd 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar godkänns.  

 Återrapport de sju processerna  

Njurcancer: Tomasz informerar om att de haft ett digitalt processmöte 2022-05-12. 

Tittade på data från 2021 som nu ser bättre ut vilket pekar på att de är på rätt väg. Ett 

möte planeras för ansvariga för njurcancerprocessen och ansvariga för radiologi i SÖSR 

för att lyfta gemensamma frågor. Nästa njurcancermöte planeras till oktober 2022. 

Urinblåsecancer: Firas informerar om att det haft ett fysiskt processmöte i Nässjö 

2022-05-06. Givande möte där man tittat på registerdata från 2021. Kalmar ligger längst 

ifrån målet. Region Kalmar har nu ett bättre samarbete mellan sjukhuset som gör att 

siffrorna har förbättrats.   

 

Njursten: Inge ej närvarande. Vårdprogrammet för stensjukdom i övre urinvägarna är 

nu ute på remiss.   

 

Prostatacancer: Ny processledare i RCC för prostatacancerprocessen är Mats Andén, 

onkolog i Region Kalmar. David kommer vara kvar i vårdprogramgruppen. Mats 

kommer bjudas in till nästa RAG-möte.  

 

LUTS: Andras informerar om att ett processmöte är planerat till 2022-06-07. 

Framtagna samverkansdokument kommer att diskuteras och bestämmas på mötet. Ett 

NAG LUTS är på väg att bildas via NPO.  

 Nationellt kliniskt kunskapsstöd  

Ett nationellt kliniskt kunskapsstöd för urologi finns. 

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/amnesomraden/Njurar%20och%20urogenitala

%20organ/0 

  

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/amnesomraden/Njurar%20och%20urogenitala%20organ/0
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/amnesomraden/Njurar%20och%20urogenitala%20organ/0
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 OECI 

Åsa informerar om OECI - ackreditering av cancerforskning, utbildning och vård vid 

universitetet, universitetssjukhuset och Region Östergötland. Målet är att bygga ett 

Europeiskt cancernätverk för att optimera alla delar av cancervården genom samarbete. 

Ett studiebesök är inplanerat 9 juni till Oslo Comprehensive cancer center, dit Åsa 

Petersson och Per Skoglund kommer åka med. Övriga Universitetssjukhuset i Sverige 

som är medlemmar alt på gång med arbetet är Malmö, Stockholm, Göteborg och Umeå.  

https://www.oeci.eu/ 

 Semesterplanering 

Diskussion om sommarens situation.  

 Tillgänglighetsmall/samarbetsrum 

Uppföljningsmall finns, oklart hur vi ska följa upp njurstensbehandl/kirurgi samt övrig 

kirurgi. Uppföljningsmallen skickas för synpunkter till Inge avseende njurstensdelen 

och Hendrik för övrig kirurgi. 

 Genomlysning urologi nationellt 

En nationell genomlysning av urologi kommer göras vilket välkomnas. Ett externt bolag 

tillsammans med en grupp inom urologi ska genomföra genomlysningen och 

rapporterar till Socialstyrelsen. Arbete med att samla in fakta kommer starta under 

hösten 2022.  

 Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 22 september 2022, kl 10-12.   

 Övriga frågor 

 

 

https://www.oeci.eu/

