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Behov av genetisk diagnostik och vägledning fortsätter att öka 

 

Remissinflödet till Klinisk genetisk regionmottagning har de senaste två åren ökat med 48% och trenden 

visar att utvecklingen inom genetikområdet går fort. För att kunna möta denna utveckling och utmaning 

som tex nya nationella vårdprogram och internationella guidelines, vilka inkluderar genetisk utredning i 

en allt högre grad, behöver regionmottagningen öka sin kapacitet. 

 

Klinisk genetisk regionmottagning inom Sydöstra Sjukvårdsregionen (SÖSR) har ansvar för att 

diagnostisera ärftliga förändringar inom fosterdiagnostik, allmängenetik, onkogenetik och kardiogenetik. 

Den högspecialiserade genetiska verksamheten är placerad på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och 

har ca 1 miljon invånare i upptagningsområdet. Onkogenetiska frågeställningar tas framförallt om hand i 

Östergötland, men även i Jönköpings län där det finns en mindre onkogenetisk mottagning på Ryhov, 

bemannad med genetiska vägledare. Regionmottagningen ska utgöra ett kompetenscentrum och 

ombesörja att patienter med ärftliga sjukdomar och deras familjer ska tillhandahållas diagnostik och vård 

enligt evidens och gällande riktlinjer genom att: 

 

 utföra genetiska utredningar, analyser och släktutredningar 

 driva patientmottagning på US, samt bemanna olika satellitmottagningar inom SÖSR med 

högspecialiserad kompetens   

 tillhandahålla genetisk vägledning, identifiera högriskindivider och erbjuda kontrollprogram  

 tillhandahålla videoronder, telefon- och mailkonsultationer till andra specialiteter 

 vidareutveckla gemensamma IT verktyg och webblösningar för dokumentation och information  

 

Regionmottagning finansieras av medel från respektive region och regleras i regionavtalet.  

 

En utredning genomfördes om Klinisk Genetik 2015 bl.a. för att estimera kostnader för verksamheten. 

Det  resulterade i att medel tillsköts från respektive region med sammanlagt 3,3 mkr samt att regionavtalet 

för genetik kunde omförhandlas årligen med tanke på snabbt växande behov. Det finns ett behov av att 

omförhandla, då ersättningen för Klinisk genetisk mottagning är på samma nivå som 2016 men behov, 

krav, invånare, remissinflöde och tillhandahållna genetiska tjänster ökar.   

Ärende  

Utökat kapacitetsbehov inför 2021. Klinisk Genetik, Regionmottagning   

Inför regionavtal 2021avser Diagnostikcentrum, Region Östergötland presentera ett beslutsunderlag inkl. 

kostnadskalkyl till Regional Sjukvårdsledning (RSL) för finansiering av utökade behov av inom Klinisk 

genetik via Kunskapsrådet senast i juni 2020. 
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