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Stöd för utveckling av informations och bilddelning radiologi och patologi 

Under flera år har det pågått olika arbeten inom radiologi och patologi inom SÖSR för att förbättra samverkan i syfte att 

underlätta för patient, öka kvalitet och göra vården mer kostnadseffektiv. I visionen för en ökad samverkan finns blanda 

annat följande mål inom radiologin: 

• Patienter ska kunna undersökas på vilket av sjukhus som helst inom sydöstra sjukvårdsregionen oavsett var 

och av vem bilderna granskas (smidig remissöverföring måste vara möjlig) 

• Remittenter ska komma åt svar och bilder i realtid oavsett var undersökningen görs eller var granskning sker 

(exempelvis för akuta patienter som flyttas inom SÖSR eller som förberedelse för MDK) 

• Granskande parter ska kunna hjälpa varandra (bild- och notationsdelning måste vara möjlig) 

• Patienter och privata vårdgivare ska i möjligaste mån ha samma funktioner som de tre huvudmännen 

En förutsättning för samverkan (och för att subspecialisering och nivåstrukturering i förlängningen överhuvudtaget ska 

fungera) är att det finns en teknisk plattform som gör det möjligt att på ett fungerande sätt dela remisser, bilder, 

notationer mellan de tre huvudmännen. En förutsättning är även att det finns tydliga juridiska riktlinjer som underlättar 

samverkan. 

De regionala arbetsgrupperna (RAG) inom radiologi och patologi har i olika omgångar fått i 

uppdrag från RMPO att stärka samverkan och undersöka möjligheter att bygga upp 

samverkansplattformar för informations- och bilddelning. Dessa har dock varit svårt att fullt ut 

genomföra. Uppdragen har ofta gått till chefer i verksamheten inom de tre olika regionerna som 

på var sitt håll fått kontakta stödfunktioner i respektive region för att få stöd i arbetet men utan 

att det har funnits en gemensam styrning av dessa stödfunktioner. Ett annat problem har varit 

att det har saknats professionella projektledare. Trots att det är fråga om stora förändringar 

inom tre olika regioner som exempelvis inkluderar samverkan med patientjournal, leverantörer, 

1177, förändrade juridiska förutsättningar och helt nya tekniska lösningar som skulle kräva en 

relativt stor professionell projektorganisation med olika kompetenser har det inte givits något 

egentligt stöd från huvudmännen för att klara uppdragen. Verksamhetschefer har själva får driva och hitta resurser som 

kan vara ett stöd i arbetet. Tempot har blivit lågt och styrningen är otydlig.  

 

Ett exempel är när Ordförande, RMPG medicinsk diagnostik 2016 gav ett uppdrag till verksamhetschefer/medicinska 

chefer inom Klinisk patologi i de tre regionerna att ta fram en gemensam strategi för arbetsfördelning och digitalisering 

mellan regionerna. Som en del av uppdraget genomfördes ett pilotprojekt för att testa en gemensam kommunikations-

plattform med möjlighet att dela digitala bilder.  Endast ca 50 fall skulle delas och lösningen bestod av en förberedd 

enkel molntjänst. Planen var att projektet skulle vara avslutat efter tre månader. I verkligheten tog projektet nästan ett 

år. I slutrapporten från projektet konstaterades att: ”Det har under projektets gång varit svårt (ibland mycket svårt) att 

få det stöd som har krävts för att reda ut juridiska och tekniska problem.” Man konstaterar vidare att det finns behov av 

en samverkande juridik-, IT säkerhet och upphandlingsfunktion över gränserna i SÖSR så att inte verksamheten ska 

behöva driva frågor parallellt emot olika stödfunktioner. Exempelvis behövs det tydliga riktlinjer och stöd för hur PUB-

avtal ska/inte ska tecknas mellan regioner inom SÖR vid delning av data, behov av att tydliggöra vad som gäller 

avseende hur vi ”köper” tjänster av varandra utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv, men även behov av att 

upprätta en gemensam/synkad MT/IT-strategi inklusive lagringsstrategi inom SÖSR. 

 

Behov 

Det är fortfarande viktigt att RMPO fortsätter att verka för ökad samverkan och ställer krav 

på de regionala arbetsgrupperna inom radiologi och patologi. Men uppdraget till 

arbetsgrupperna att skapa en gemensam teknisk digitaliseringsplattform måste kompletteras 

med ett uppdrag till regionernas stödfunktioner att kunna erbjuda ett sammanhållet 

projektstöd inklusive projektledare för att målen ska kunna förverkligas. Vi ser även att det 

finns flera samordningsvinster att driva arbetet med radiologi och klinisk patologi parallellt 

då de två medicinska områdena i grunden har samma krav och även skulle kunna dela 

lösningar. Vinster för såväl patient som ekonomi bedöms som mycket stora. 
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