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Mötesanteckningar RAG Urologi 

Datum 2022-11-10 

Plats Video  

Närvarande Hendrik Bamberg ordförande, Ingrid Erlandsson, Åsa Petersson,  

Vedran Azinovic, Tomasz Jakubczyk, Inge Höjgaard, Annica Nydén 

processtöd 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar  

Föregående minnesanteckningar godkänns.  

 Återrapport de sju processerna  

Prostatacancer: Mats ej närvarande, skjuts till nästa möte. Ett regionmöte är planerat 

till Vimmerby den 6/12. 

Blåscancer: Firas ej närvarande. Åsa rapporterar via Firas. Viss förbättring har skett i 

ledtider till nb, till TUR-B ligger ledtiden som tidigare. Diskussion om adjuvant 

behandling efter cystektomi, ej med i vårdprogrammet ännu men indikationer finns. 

Upplevelse från Jönköping att överrapportering ibland sker sent efter cystektomi. 

Förslag att det kan vara dags att se över och ev uppdatera riktlinjerna/rutinerna vid 

cystektomi inom SÖSR.   

Njurcancer: Tomasz rapporterar. Nytt vårdprogram 2022 är publicerat. Största 

förändringen är indikation av adjuvant behandling för pat med hög risk för återfall. 

Regionmöte är planerat till november där detta ska diskuteras. Även mindre ändringar 

vid lågrisk tumör samt hantering av preparat. Ny nationell sammanställning har mailats 

ut till berörda. I övrigt har data jämnats ut. Tillgänglighet är vårt största problem.  

Njursten: Inge rapporterar. Vårdprogrammet för stensjukdom i övre urinvägarna är nu 

färdigt och publicerat. Implementering av vårdprogrammet, hur gör vi detta? 

Processgruppen i sten planerar möte i början av 2023 för att diskutera detta. Heimo 

Lücht ny processledare för sten i SÖSR och är sammankallande till kommande 

processmöten. I statistik från socialstyrelsen visas enbart behandlingar utförda av läkare 

vilket blir missvisande då fler och fler behandlingar utförs och registreras på 

sjuksköterskor. Detta skiljer sig inom olika sjukhus. Inge lyfter denna fråga till NPO.  

LUTS: Andreas ej närvarande. Åsa rapporterar via Andreas. LUTS-gruppen har haft 

möte där man diskuterat VP för BPH. Sjuksköterskeledda mottagningar har startat i RÖ 

där både cystoskoperande ssk och uroterapeut träffar pat. Andreas, Ali och Heimo har 

varit i Italien för utbildning i enukleation av prostata med GLL.  

Samverkansdokumentet håller på att uppdateras i RÖ. Ny processledare för LUTS i 
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regionen är John Hartell. I fortsättning ska även ssk/uroterapeut kallas till regionala 

LUTS-möten.  

 

 Representant till NAG LUTS? NPO-representant? 
Processledare LUTS? 

NAG sten – Inge Höjgaard fortsätter som ledamot 

NPO-representant – RPO Njur- och urinvägssjukdomar kommer nominera Martin 

Holmbom, specialistläkare i Urologi, RÖ  

Processledare LUTS SÖSR – John Hartell, ny processledare 

Processledare sten SÖSR – Heimo Lücht, ny processledare 

NAG LUTS – Nyuppstartat inom NPO, inväntar förfrågan om nomineringar 

 Ordförande RPO 

Ny ordförande till RPO ska utses from maj 2023. Ingrid behöver avlastning snarast och 

Åsa Petersson kommer stötta Ingrid tills vidare och lyfter frågan i kommande 

kunskapsråd.  

 Tillgänglighetsmall 

Inga nya data finns tillgängliga. Diskussion om svårigheter vid ifyllande av dokumentet.  

 Genomlysning urologi nationellt 

Möten pågår efter utförd genomlysning.  

 Aktuella remisser 

Skickas ut i slutet av v 46 för fördelning. 

 Handlingsplan 2023 

Preliminär handlingsplan är framtagen och ska kommuniceras på kunskapsrådet den 

15/11.  

 Nästa möte 

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

 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  


