
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2019-01-07 

 

Möte RAG Klinisk Kemi  
 

 

Datum: 2019-12-02 

Plats: Konferenscentrum, Alvesta 

Närvarande:  

- Lukas Löwing Svensson, Region Östergötland 

- Mai-Britt Gregersen, Region Jönköping 

- Elisabeth Aardal, Region Östergötland 

- Anna Irding, Region Jönköping 

Frånvarande: Tom Lundahl, Region Kalmar 

 

Mötesanteckningar 

1. Gemensamma provtagningsanvisningar 

- Sannolikt svårt att ha gemensamma anvisningar pga olika analysmetoder 

(reagensleverantör).  

- Jönköping och Linköping har samma leverantör av provtagningshandboken medan 

Kalmar har en annan. 

- Förbättringspotential finns att lägga till information om utförande laboratorium, 

leverantör, metodprincip, mätosäkerhet. 

- Frågan togs upp om begreppet mätosäkerhet behöver förtydligas och förklaras.  

- Diskuterades hur ofta mätosäkerhetsdata behöver uppdateras för att vara aktuell. 

- Diskuterades att i stället för svarstid ange analysfrekvens. 

Beslutades att då Region Jönköping planerar att byta till BOS och då sannolikt behöver 

revidera provtagningshandboken avvakta med förändringar tills en tidsram för detta finns. 

Föreslogs att, till vidare, vid uppdateringar av provtagningsanvisningar/provtagningshanbok 

på nätet meddela övriga regioner i SÖR via funktionbrevlådan för digitala beställningar och 

svar.  

2. Koagulationsanalyser till Linköping 

- Linköping har ännu inte konsult på jourtid. Karolinska Sjukhusets koagulationsjour tar 

över utanför ordinarie arbetstid (vardagar 8-17). 

- Idag kan analyser inom koagulationsområdet beställas och besvaras digitalt inom SÖR. 

- Uppdrogs åt Region Östergötland att efterhöra med ansvarig för 

Koagulationsmottagningen i Linköping hur tankarna går kring möjligheten att tillgodose 

behov av beredskap för hela SÖR i framtiden under förutsättning att analys utförs i 

Linköping. 
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3. Analyser som beställs utanför SÖR. 

- Diskuterades om några av de s.k. skickeproverna kan hämtas hem till SÖR. 

Linköping planerar att sätta upp TG, anti-TG, elastas i feces samt eventuellt även 

hemoglobinopatiutredning och Prokollagen-III-peptid. 

- Beslutades att identifiera vilka analyser som utförs på laboratorium inom SÖR men 

ändå beställs av extern utförare av övriga regioner inom SÖR. 
 

4. Kvalitetsregister 

- Frågan om befintliga kvalitetsregister inom specialiteten diskuterades men inga 

specifika register kunde identifieras. Dock är intern och extern kvalitetsuppföljning 

ett krav för ackreditering och analysresultat från verksamheten används i 

kvalitetsregister inom andra specialiteter, exempelvis diabetesregistret och 

cancerregistret. Inom Svensk Förening för Klinisk Kemi har frågan om behov av 

nationellt kvalitetsregister diskuterats. 
 

5. ST-utbildning 

- Diskuterades kring utbyte mellan sjukhusen inom regionen för läkare under 

specialistutbildning. Även möjlighet till gemensamma utbildningsmoment 

diskuterades. 

- Beslutades att följa upp frågan vid nästa möte efter interna diskussioner inom de tre 

regionerna. 
 

6. Verksamhetförlagd utbildning (VFU) förläkarstudenter 

- Togs upp att utbildningsmomentet är resurskrävande för verksamheterna på samtliga 

utbildningsorter och i synnerhet Kalmar och Jönköping med få tjänstgörande 

specialister. Disskuterades om teoretiska moment kan göras gemensamma för 

samtliga studenter under en och samma VFU-period. 

- Planeras att Jönköping koppla upp sig till Linköpings föreläsningar under kommande 

termin på försök för senare utvärdering. Kanske även intressant för Kalmar på sikt? 

- Beslutades att dela föreläsningsschema för kommande termin för att utvärdera de 

schematekniska möjligheterna. 
 

7. Mötesform 

- Föreslogs att huvudsakligen använda video/telefonmöten samt mailkonversation då 

fysiska möten tar mycket tjänstetid i anspråk. Alla tre regioner har svårt att klara 

frånvaro för fysiska möten där minst en halv dag går åt till restid. 
 

8. Nästa möte 

- Video/telefonmöte i mitten av februari. 

 

 

 

Vid pennan 

Anna Irding 


