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Uppstartsmöte Regional arbetsgrupp, klinisk 

kemi 

 

Datum: 2019-10-07 

Plats: Konferensrum Aortan, Klinisk kemi, Linköping 

Närvarande: 

- Elisabeth Aardal, Region Östergötland, ordförande 

- Hanna Odén Poulsen, RMPO Medicinsk Diagnostik 

- Mai-Britt Gregersen, Region Jönköpings län 

- Ivar Tjernberg, Region Kalmar län (ersättare för Tom Lundahl), via Skype 

- Lukas Löwing Svensson, Region Östergötland 

Ej närvarande: 

- Anna Irding, Region Jönköpings län 

 

1. Hanna presenterade RMPO Medicinsk diagnostik och uppdrag för RAG Klinisk 

kemi. Se bifogade presentationer.  

 

2. Genomgång av uppdragsbeskrivningen. Gruppen förväntas arbeta med följande 

frågor: 

a. Gemensamma nyckeltal: 

i. Vad i verksamheten följer vi upp och hur följer vi upp? 

b. Skickar vi prover till externt laboratorium som vi kan utföra inom SÖR?: 

i. Vilka analyser skickas utanför regionen och i vilken omfattning? Kan 

några av dessa utföras inom SÖR? 

ii. För vissa analyser, exempelvis koagulationsanalyser, skickas prover 

idag till externt laboratorium trots att de finns tillgängliga inom SÖR. 

Orsaker och konsekvenser av detta för vården? 

iii. Nuvarande status för digitala beställningar och svar inom SÖR. 

Fungerande verksamhet mellan Linköping och Kalmar och lovande 

arbete (pilotstudie) mellan Linköping och Jönköping.   

c. Gemensam information i provtagningsanvisningar: 

i. Relativt god samstämmighet idag. Saknas dock information om 

aktuella metoder/tekniker. Önskvärt med harmonisering av 

svarsrutiner (enhet och referensintervall) för att förenkla överföring 

av resultat och förenkla patienthanering mellan vårdande enheter 

inom SÖR.  
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ii. Behov av gemensamma rutiner kring information mellan laboratorier 

inom SÖR vid uppdatering av respektive provtagningsanvisningar.  

d. Kartläggning av överdiagnostik och underdiagnostik inom klinisk kemi och 

möjligheter att framtida möta behov av screening.  

e. Klinisk kemi deltar ofta inte vid utformandet av vårdprogram och riktlinjer i 

vården. Önskemål om att RAG Kemi (eller även annan relevant RAG inom 

RMPO Medicinsk diagnostik) adjungeras i dessa arbeten i högre grad. Idag 

kommer information i sista remissversion till verksamheten då det ofta är för 

sent att påverka.  

f. Gemensamma upphandlingar med optioner, fördelar och nackdelar.  

 

3. Diskussion kring uppdragsbeskrivningen och prioritering av primära frågor:  

a. Beslutades att man lyfter frågan om adjungering av RAG vid 

framtagande/uppdatering av vårdprogram/riktlinjer inom vården till RMPO. 

b. Klinisk kemi i Linköping ska efterhöra med koagulationsmottagningen hur 

resonemangen går gällande möjlighet att skapa koagulationsjour dygnet runt 

för att möjliggöra förutsättningar för att skicka koagulationsprover till US 

inom SÖR. 

c. Varje sjukhus ska kartlägga de till antal och kostnad största externa 

skickeanalyserna som grund för kommande diskussioner prioriterade 

analyser att sätta upp inom SÖR. 

d. Varje region kartlägger hur man idag rapporterar uppdaterade sina respektive 

provtagningsanvisningar inom SÖR.  

 

4. Nästa möte planeras till mitten av november, preliminärt 20/11. Förslag om att 

träffas i Nässjö eller Alvesta för att förkorta restiderna för alla deltagare och 

effektivisera arbetet. Ordförande  återkommer med förslag på tid och plats för nästa 

möte efter underökning av möjlig mötesplats.  

 

Vid anteckningarna 

Lukas Löwing Svensson 


