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Mötesanteckningar Medicinsk Diagnostik 

Datum 2019-01-29  

Plats Telefonkonferens  0771 400 800#2331 

 

Närvarande Fredrik Enlund, ordf.  Kalmar 

 Liselotte Joelsson, sekr.             Östergötland 

  

 Robert Ring  Östergötland 

 Hanna Odén Poulsen  Jönköping 

 Anna Österström  Jönköping 

 

Adjungerande  Micael Edblom   Jönköping  

 Inga Zelvyté  Jönköping   

 

Frånvarande Björn Forsberg Kalmar 

 

1.Föregående protokoll 

Lades till handlingarna. 

2. Aktuellt från respektive region/landsting 

Respektive region rapporterade hemlänets status kring medicinsk diagnostik, 

personalläge, ekonomi m.m. 

3. Årsrapport 2018 

Fredrik rapporterade hur Sanna och han arbetat fram ett utkast i syfte att göra det så 

enkelt som möjligt. Fokus har varit att rensa upp i rapporten och ta fram en produkt som 

vi kan stå för. Årsrapporten ska vara inlämnad senast 12 april 2019.  

Beslut: Fredrik bifogar utkastet till årsrapporten efter mötets avslut och ber att Sanna 

ger vidare instruktioner om var/hur vi alla kan bidra. 

Liselotte informerade att vi i samband med årsrapporten också förväntas lämna in 

handlingsplaner till kunskapsrådet. 

Beslut: Information om uppdraget bifogas dagens mötesanteckningar. 

4. Patologiutredning – slutrapport Micael Edblom 

Micael Edblom presenterade slutrapporten och meddelade att RCC ställer sig positiva 

till förslaget, att inom kunskapsstyrningen bilda ett RAG –Patologi för fortsatt arbete i 

samverkan inom SÖSR. Slutrapport och bildspel bifogas dagens mötesanteckningar. 
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Beslut: Att vi snarast ger förslag på deltagare från resp. region för ett RAG –Patologi. 

Se förslag mötespunkt 9. RAG    

5. GMC – regional representation  

Robert meddelar att styrgruppen som ska etableras där resp. Region, universitetet och 

näringslivet ska vara representerande inte är sammansatt ännu. Dekanus arbetar med 

detta. Förslag är att från SÖSR ingår Robert Ring och Micael Edblom, dock oklart vem 

som ska representera Region Kalmar.  

En operativ ledningsgrupp ska etableras där representanter från RÖ, RJL och LKL 

(kliniker och diagnostik) samt akademi kommer finnas med. Beslut är att i  

ledningsgruppen, kommer Martin H, Hanna och Fredrik från SÖSR att ingå.  

Martin Hallbeck  har påbörjat arbetet med att etablera och kalla till uppstartsmöten i de 

6 olika arbetsutskotten som är planerade. Willem de Leeuw (RÖ) kommer ha en 

samordnande roll för NGS plattform, nationell samverkan och  informatik . Från SÖSR 

kommer Carola Andersson att bli kontaktperson/koordinator i Kalmar och Jan S innehar 

samma roll inom RJL 

Beslut: RMPO anser att det är viktigt att vi inte tappar tempo i arbetet framåt. Andreas 

Käll utvecklingschef på Diagnostikcentrum, i Linköping  kommer få i uppgift att kalla 

chefsgruppen, till ett övergångsmöte, innan styrgrupp och ledningsgruppen är etablerad. 

6. NPO – rapport från Inga Zelvyté 

Inga presenterade den information hon fått vid uppstartsmötet NPO 2019-01-23.  

Det nationella programområdets (NPO) huvuduppdrag är att leda och samordna 

kunskapsstyrningen inom aktuellt vårdområde. Ett av deluppdragen är att bistå i arbete 

med nivåstrukturering. Syftet med att koncentrera den högspecialiserade vården 

nationellt är att det ska leda till ökad kvalitet och säkerhet för patienterna. En ökad 

samordning ge bättre förutsättningar för en jämlik vård i hela landet och ett mer 

effektivt resursutnyttjande.  

Samtliga NPO ska först påbörja en kartläggning inom sitt eget område under våren, och 

därefter genomföra en GAP-analys hösten 2019. Målet är att det ska bildas NAG 

(Nationella arbetsgrupper). NPO Medicinsk Diagnostik kommer i sitt arbete få metod- 

och kommunikationsstöd från SKL. På det första mötet delgavs information om 

Nivåstrukturering och den bruttolista som ska tas fram. För detaljer om uppdrag och 

innehåll från det första NPO mötet,  se Ingas bildspel som bifogas dagens 

mötesanteckningar. 

Beslut: Inom RMPO behöver vi fundera på hur vi i fortsättningen kan få till en 

avgränsad återkoppling från Inga. Ett förslag som delgavs efter mötets slut är att 

återinföra en agenda där det tydligt framgår en begränsad tid, för samtliga av våra 

mötespunkter.  
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7. Bilddelning Patologi – Anna Bodén, genom Liselotte 

Pga. att mötestiden var slut föredrar Liselotte mycket kort en sammanfattning ur 

innehållet från Annas skriftliga statusrapport  
 

Konklusion: Anna har kommit fram till samma slutsats som Micael Edblom redovisat i 

sin slutrapport-Patologi. Ett RAG Patologi bör snarast bildas inom SÖSR. 

Förhandsinformationen gällande Pilotprojektet med Sectra (IEP) visar att det inte 

uppfyller det som krävs, för att få till en bra samverkan gällande bilddelning inom 

SÖSR. Utan Annas rekommendation är att invänta Ineras initiativ till kommande 

gemensamma plattform. 

 

Beslut: Annas statusrapport bifogas dagens mötesanteckningar och slutrapporten från 

pilotprojektet IEP med Sectra delges RMPO MD så snart denna är fastställd. 

 

8. SÖ-RAD ledtidsrapportering SKL – slutrapport Björn 

Denna mötespunkt bordlades.  En slutrapport från arbetsgrupp och Björn får planeras in 

på agendan till nästkommande möte 2019-03-25. 

Mötet avslutas 29/1 och återupptogs via telefon 4/2 kl. 08:40 
Deltagare Robert, Hanna, Fredrik och Liselotte. Frånvarande Anna och Björn  

                    

9. RAG – info Liselotte 

 

SÖ - RAD föreslås övergå i RAG-Radiologi  
Beslut:  
SÖ- RAD har sitt ordinarie möte den 25/3 vilket sammanfaller med RMPO-MD 

heldagsmöte i Linköping. En dialog via distansuppkoppling planeras in på agendan.  

 

RAG - Patologi bör starta upp snarast  
Beslut: 

Liselotte och Anna Ö får i uppdrag att formulera ett uppdrag till den sakkunnig grupp 

som ingick i Micaels patologiutredning. 
 

RAG - Mikrobiologi har ett befintligt forum, som passar för ett RAG 
Beslut: Robert ansvarar för att ta en dialog med Johan N för uppstart av RAG-

Mikrobiologi i deras ordinarie forum inom SÖSR . 

 

Följande RAG behöver skapas, och deltagare från resp. Region utses  

 RAG –KEMI 

 RAG-Immunologi 

 RAG- Transfusionsmedicin   

Beslut:  Respektive region tar fram förslag på namn till de RAG som behöver bildas, 

och sänder dem till Liselotte via mejl. Sammanställning och beslut om bildandet av 

RAG-  Kemi, Immunologi och Transfusionsmedicin tas vid nästkommande möte 25/3 
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Robert påminner oss övriga om att ett RAG inom RMPO Medicinsk diagnostik behöver 

ha en sammansättning med rätt kompetens för uppdraget, dvs Verksamhetschefer, eller 

deltagare som är Medicinsk Ledningsvariga bör ingå för att kunna inneha rätt mandat 

för att fatta beslut i gruppen.  

10. Inventering av förslag - Nationell hög. spec vård -  Robert 

Enbart för kännedom om vad som pågår inom området, och i övriga RMPO bla. Cancer. 

För Medicinsk diagnostik finns ännu inga kända identifierade områden. 
    

11. Genetiska analyser inom SÖSR _Robert 

Robert lyfte inför mötet den 29/1 in en övrig fråga gällande arbetsfördelning kopplat till 

nya metoder, ny teknik som tex DNA sekvensering. Frågan var om vi i RMPO behöver 

diskutera arbetsfördelning inom ex. Klinisk Genetik. Efter en kort dialog var vi alla 

överens om att lyfta in uppdraget till redan befintlig arbetsgrupp inom NGS. 

  

Beslut: Fredrik tar fram ett utkast på uppdragsbeskrivning till NGS-koordinatorer.  

12. Fastställda möten för RMPO MD  2019  

29-jan video 15-17 

25-mar fysiskt möte heldag i Linköping  

08-maj video 13-15 

29-aug video 13-15 

30-okt fysiskt möte heldag i Jönköping  

11-dec video 9-11 

Bifogade bilagor 

 Slutrapport patologiutredning (ME)  

 Statusrapport (AB) 

 Årsrapport 2018 (utkast)  

 Instruktion och mall för Handlingsplaner RMPO (LJ) 

 Bildspel –Info från NPO (IZ) 

 Inventering hög spec. vård (RCC i samverkan) 

 Enligt önskemål från mötesdeltagare 29/1 - Klargörande fakta                                          

- Nationell nivåstrukturering högspec. vård SoS, SKL och NPO (RR) 

 

Vid anteckningarna, Liselotte Joelson  


