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Mötesanteckningar RAG Urologi 

Datum 2022-09-22 

Plats Video  

Närvarande Hendrik Bamberg ordförande, Ingrid Erlandsson, Åsa Petersson,  

Vedran Azinovic, Mats Andén, Firas Abdul-Sattar Aljabery, Per 

Skoglund, Annica Nydén processtöd 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar godkänns.  

 Återrapport de sju processerna  

Prostatacancer: Mats Andén, processledare för prostatacancer. Nytt vårdprogram där 

det ffa är nyheter för den onkologiska delen. Ett regionmöte planeras till den 6/12 i 

Vimmerby.  För att samordna det regionala uppdraget ska 2-3 personer (läkare, 

kontaktssk, vårdadm) per region utses och namnen skickas till Mats. Dessa blir en länk 

för att lättare nå fram med info och uppdrag.  

Urinblåsecancer: Firas informerar om att ett regionmöte genomförts den 6 maj. Bättre 

resultat än året innan. Styrgruppsmöte planerat i Stockholm den 14/10. Man ser en 

tendens till att flera pat väntat för länge och har mer avancerad sjukdom när de kommer 

remitteras för cystektomi 

Njurcancer: Tomasz ej närvarande. Skjuts till nästa RAG möte. 

LUTS: Andreas ej närvarande. Skjuts till nästa RAG möte.  

Njursten: Inge ej närvarande. Skjuts till nästa RAG möte. 

 

Diskussion förs om behov av ett centrum för större benign urologisk kirurgi.  

 Representant till NAG LUTS? NPO-representant 

 Ordförande RPO 

Skjuts till nästa möte.  

 Tillgänglighetsmall 

Tittar igenom väntande och produktion. Inväntar resultat för september månad. Ökade 

väntelistor på samtliga enheter efter sommaren.  
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RÖ har upphandlat utrymme att operera RALP på Perituskliniken i Lund med egen 

operatör. Diskuterar att Kalmar kan se över möjligheten att skicka operation av 

Scottprotes samt IPP till Perituskliniken då det nu är väldigt långa väntetider i RÖ.  

 Genomlysning urologi nationellt 

Två workshops är planerade i Stockholm under hösten 26/10 och 16/11 med syfte att 

stärka tillgänglighet och kvalitet i urologin. Workshop-serien arrangeras av RCC i 

samverkan.  

 Aktuella remisser 

Aktuellt remisser har fördelats ut inom RPO-gruppen.  

 Handlingsplan 2023 

Preliminära handlingsplanen för 2023 ska vara klar till den 15 november 2022. 

 Nästa möte 

Näste möte (video) planeras till den 10 november 2022, kl 10.15 - 12 

 Övriga frågor 

Engångscystoskop – ingen gemensam upphandling i nuläget.  

Läkemedel prostatacancer – patentet för Zytiga har gått ut, diskussion om detta.  

I RÖ arbetar man nu för att införa transperineal fusionsbiopsi för vävnadsprov från 

prostatan.  

 

 


