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Uppstartsmöte RAG-molekylär Diagnostik  
Plats: Zoom-möte 

Medverkande: 

Linköping: Tobias Strid, Linda Aronsson, Jenny Welander, Pia Palmebäck. 

Kalmar: Fredrik Enlund, Carola Andersson. (Frånvarande: Helena Larsson). 

Jönköping: Sofie Haglund, Lisa Stark, Hanna Gustavsson Bragde. 

 

1. Tobias Strid, Region Östergötland, hälsade som nyutsedd ordförande för RAG-molekylär samtliga deltagare 

välkomna till mötet och en presentationsrunda genomfördes. Som ordinarie medlämmar i RAG-molekylär 

kommer Linköping representeras av Tobias Strid, Linda Aronsson, Jenny Welander samt Pia Palmebäck. 

Jönköpings deltagare består av Sofie Haglund, Lisa Stark, Hanna Gustavsson Bragde och Kalmar representeras 

av Carola Andersson och Helena Larsson. Vid dagens möte deltar även Fredrik Enlund som är Kalmars 

representant i RPO. 

2. RPO representanten Fredrik Enlund ger en introduktion och bakgrund till styrning inom RPO (tidigare RMPO) 

och syfte och mål med det arbete som skall bedrivas. Exempel på områden där RPO via RAG bör vara 

drivande gås igenom varav ett flertal, framför allt Nivåstrukturering, Gemensamma standarder, nyckeltal samt 

IT-frågor - Elektroniska beställningar kommer vara centrala frågor för molekylär grupp. Fredrik går även 

igenom den specifikt för RAG-molekylär diagnostik skrivna uppdragsbeskrivningen. 

3. Framtida arbete och mötesstruktur för våren diskuterades som nästa punkt. Gruppen kom fram till att vi skall 

hålla 6 möten per år, varav minst 1 skall vara ett fysiskt möte. Initialt kommer arbetet att fokusera kring de nya 

inventeringslistor som skickades ut i december för att få ett samlat grepp om vilka analyser som idag utförs på 

respektive ort och till vilka volymer. Vi vill även inventera vilka analyser som idag inte utförs på någon plats 

inom SÖRS och vilka volymer som går iväg till extern aktör. Inventeringen kommer att utgöra ett viktigt 

underlag dels för att titta på mer gemensamma rutiner kring analyser som utförs av mer än en ort, men även för 

att identifiera externa analyser som genom nivåstrukturering kan vara möjliga att utföra inom SÖRS. Det 

beslutades att samtliga orter skall färdigställa sin metodinventering inför kommande möte och att detta 

kommer utgöra den huvudsakliga arbetspunkten för mötet. 

4. Kommande möten under våren beslutades bestå av telefonmöten som Tobias kallar till och de kommer att äga 

rum den 19 Mars kl. 13:00-14:30 samt den 14 Maj kl. 13:00-14:30.  

5. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


