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Ordförande  

 

Regional arbetsgrupp XX 
Sydöstra sjukvårdsregionen 
Uppdragsbeskrivning 
 

Regional arbetsgrupp XX (RAG XX) 
 
RAG XX är en sjukvårdsregional arbetsgrupp med ansvar för att utveckla samarbetet inom den XX 

verksamheten i Region Kalmar län (RKL), Region Jönköpings län (RJL) och Region Östergötland 

(RÖ). Regionalt medicinskt programområde Medicinsk diagnostik (RMPO MD) samordnar den 

medicinska diagnostiken i Sydöstra sjukvårdsregionen via de regionala arbetsgrupperna inom 

respektive medicinsk disciplin inom diagnostik 
 

Uppdrag/uppgift 
 Verka för en värdeskapande användning av XX analyser. 

 Bevaka och driva utveckling och utgöra en samverkansnod för nationella och regionala 

riktlinjer, vårdprogram metoder och utveckling inom XX t ex genom att: 

o Bistå med experthjälp, besvara remisser för att ta ställning till konsekvenser utifrån 

nya vårdprogram och nationella riktlinjer. 

o Utse deltagare till arbetsgrupper som sammanställer regionala vårdriktlinjer. 

o Standardisera metoder och utlåtanden inom respektive område.  

 Öka samarbetet inom XX i sjukvårdsregionen genom att föra en aktiv dialog angående 

aktuella och framtida resurser/behov innefattande arbetsfördelning. T ex genom att: 

o Analysera medicinska resultat, volymer, tillgänglighet, variationer och utifrån detta 

försöka skapa prognoser och förslag för framtida förändringar 

o Samverka kring kompetens- och resursutbyte för optimal diagnostik  

o Erbjuda handledning/internutbildning inom Sydöstra sjukvårdsregionen för 

specialister och ST-läkare. 

o Samverka vid upphandlingar där det bedöms fördelaktigt. 
 

Arbetsformer och kostnader för RAG XX 
RAG XX har frihet att dels forma arbetssätt, mötesfrekvens och aktiviteter samt bemanna gruppen 

för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Gruppens arbete dokumenteras löpande. Grundprincipen är att 

respektive klinik står för de kostnader som är förknippade med deltagande i RAG XX. 
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Ordförande (roterande) 

Ordförande utses av resp RAG. Ordförandeskapet är roterande och sträcker sig lämpligen över två 

år. Ordförandes uppdrag är sammankalla arbetsgruppen och leda möten. Dessutom är ordförande 

RMPO:s kontaktväg till RAG XX samt adjungerande medlem i RMPO MD. 

 

Deltagare 
Samtliga tre regioner ska vara representerade.  

 

Mötesfrekvens och tid 
Gruppen träffas ca en gång/månad och 1-2h, men man utgår från behov eller redan befintliga forum. 

Mötena kan med fördel ske via videokonferens. Representant från RAG XX ska medverka vid 

RMPO Medicinsk diagnostiks möten 1-2 gånger per år för att stämma av vilka frågor man jobbar 

med och gruppens arbete framåt. Gruppen håller en kontinuerlig kontakt med RMPO. Representant 

från gruppen adjungeras till RMPO.  

Regionalt medicinskt programområde (RMPO) i Sydöstra sjukvårdsregionen 
 

Den Sydöstra sjukvårdsregionen består av Region Östergötland (RÖ), Region Jönköpings län (RJL) 

och Region Kalmar län (RKL).  

Tillsammans har de tre huvudmännen tecknat ett regionsamverkansavtal där ett utvecklat samarbete 

ger förutsättningar för flera vinster. Bland annat ökad kvalitets- och kompetensutveckling, jämlik 

vård, erfarenhetsutbyte, ökad effektivitet och en förbättrad tillgänglighet. Huvudmålet för 

samarbetet är att utveckla god vård i hela sjukvårdsregionen.  

 

De Regionala medicinska programområdena arbetar på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen 

(RSL) 

 

RMPO-Medicinsk Diagnostik ingår som undergruppering till Kunskapsrådet Diagnostik och 

Sinnen. 

Samtliga programområdena i kunskapsstyrningen ska bemanna och utforma arbetssätt och 

aktiviteter för att kunna fullgöra sitt uppdrag inklusive säkerställa multiprofessionell förankring och 

tillräckligt processtöd. Det står programområdena fritt att organisera undergrupper för delområden 

och arbetsgrupper för särskilda uppdrag.  

 

RMPO:s uppdrag är bland annat att analysera medicinska resultat, volymer, tillgänglighet och 

variationer och utifrån detta försöka skapa prognoser över viktiga framtida förändringar. Dessutom 

åligger det RMPO att sammanställa en årsrapport som beskriver arbetet under året och innehåller 

mätvärden som fångar medicinsk kvalitet.  

 

Utöver det så ska RMPO även arbeta med kunskapsstyrning och kopplingen till den nationella 

nivån, sjukvårdsregional arbetsfördelning, upphandling samt jämförelser.  RMPO bevakar 

utvecklingen inom sitt sakområde och är mottagare av nationella riktlinjer och andra relevanta 

kunskapsstyrnings dokument. Vidare ska RMPO hålla sig uppdaterade om arbetet i respektive 

nationellt programråd (NPO) via regelbundna kontakter med sjukvårdsregionens representant i 

programrådet. 
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