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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. Fokus Regionala arbetsgrupper (RAG) 

I 2019 års handlingsplan för RMPO –MD ingår att starta upp regionala arbetsgrupper 

Liselotte presenterar en uppdaterad lista över utsedda deltagare med nuvarande vakanser 

och utifrån denna förs en dialog om hur vi ska göra för att komma igång med 

uppstartsmöten.  

Beslut: RMPO –MD beslutar att ansvarsfördela uppdraget med att vara sponsor för 

resp. RAG enligt listan nedan. I detta ingår initialt att: 

1. planera in ett uppstartsmöte med resp. ordföranden. 

2. träffa resp. RAG och delge information om uppdraget. 

I dagens minnesanteckningar bifogas ett förslag till presentationsmaterial att använda 

vid uppstartsmötet samt en generell uppdragsbeskrivning för de nya regionala 

arbetsgrupperna. 
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Regional arbetsgrupp  Sponsorer från RMPO Status  

RAG Patologi  Hanna Oden Poulsen Planerar in uppstartsmöte i samråd med 

Anna Boden, klinisk Patologi i 

Östergötland  

RAG Molekylär Fredrik Enlund  

Hanna Oden Poulsen 

 

Johan Norden i Östergötland har kallat 

till ett uppstartsmöte i Juni. På detta 

möte utses övriga deltagare till RAG 

Molekylär   

RAG Kemi  

 

Hanna Oden Poulsen  

 

Kallar till uppstartsmöte så snart 

vakanser tillsatts  

RAG Mikrobiologi Robert Ring  

 

Planerar in uppstartsmöte med ordf. 

Johan Norden i befintligt nätverk  

RAG Immunologi Robert Ring  Planerar in uppstartsmöte med ordf. 

Birgitta Clinchy i Östergötland 

RAG Transfusionsmedicin Robert Ring  Planerar in uppstartsmöte med ordf. 

Sofia Nyström i Östergötland 

RAG Radiologi 

 

Björn Forsberg Etablerat sedan 2017 och övergick från 

SÖ RAD till RAG Radiologi på RMPO 

mötet 2019-03-25  

 

 

4. Statusuppdateringar NPO, Kunskapsråd (KR) och RAG   

1. Statusrapport NPO 

  

Fredrik föredrar kort utifrån statusrapporten från Inga Zelvyte. Informationen om att 

det pågår en översyn av behov och möjligheter för ett elektroniskt beslutsstödsystem 

inom Medicinsk Diagnostik, för nationell användning av iGuide.   

 Representanter från NPO medicinsk diagnostik har på ett nationellt möte 

presenterat att de ställer sig bakom att införa iGuide som beslutstöd inom 

Radiologin.  

 Ordf. för RAG Radiologi meddelar att inom radiologin är framtagandet och 

införandet av ett kliniskt beslutstöd mycket viktigt då det from 2018 är ett 

lagkrav  

 Jönköping lyfter att iGuide kommer införas först i samband med BOS 

införandet. Deras behov och önskemål är att iGuide också bör anpassas till 

Fysiologin.   

 Östergötland avser att kalla Henriettae till ett workshopsmöte där repr. från 

Radiologin, Medicinsk strålningsfysik samt även remittenter bjuds in att delta. 

På dagens möte föreslås att även Inga Zelvyte bör bjuds in till detta. 

 

Beslut: Anna Österström kontaktar Henriettae och Inga i syfte att de snarast bör 

påbörja ett samarbete gällande iGuide  
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2. Regional Arbetsgrupp. RAG Radiologi  

 

Björn redogör kort från deras senaste möte 2019-04-15 där dialog om hur man bör 

finansiera randningen av överläkare på Us, i Linköping är en av de sakerna de 

gemensamt bör finna en snar lösning på.  

 

Gällande svaret från RMPO Hjärta och Kärl gällande rekommenderat förslag till att 

införa DT-kranskärl som metod i hela sydöstra sjukvårdsregionen kommer 

diskuteras vidare i gruppen. 

  

RAG Radiologi planerar starta upp arbetet med en ny behovsinventering gällande 

PET CT inom SöSR.  

 

 

3. Kunskapsrådet Diagnos och Sinnen 

 

Fredrik och Lotta informerar kort från mötet i Nässjö den 23 april där vår 

Årsrapport och handlingsplaner redovisades  

 

5. Handlingsplanerna 2019   

Beslut: Vi delar upp ansvar för resp. handlingsplan (se tabell nedan)  

I ansvaret ingår det att på kommande RMPO möten kort status rapportera de aktiviteter 

som pågår. 

Uppstart RAG  Ansvariga Sponsorer  

Stöd till organnätverk Radiologi  Björn med stöd från Lotta  

GMC/NGS/molekylär Robert/Hanna/Fredrik  

 

6. Övriga frågor  

Info om vårmötet för läkare klinisk Kemi i Jönköping 13maj. Hanna Oden Poulsen och 

Anna Österström kommer finnas på plats och informera om RMPO MD (se bifogat, 

presentationsmaterial).   

 

Behovet av gemensam finansiering till RAG Radiologi presenteras av Lotta. 

Finansieringsbehovet innefattar en årlig kostnad för projektverktyget Project place samt 

för ansvaret att bedriva och utveckla subspecialisternas organnätverk inom Radiologin. 

Syftet är att stärka den gemensamma kompetensnivån på samtliga nio sjukhus inom 

SöSR. (se bifogad kostnadskalkyl)  

Beslut: Vi är idag överens om att en enskild röntgenklinik inte ska bära kostnaden för 

att driva organnätverken inom SöSR. Acctionpunkt: Samtliga representanter tar hem 

frågan, för att snarast återkomma med förslag på hur vi på bästa sätt ska kunna fördela 

kostnaden.  
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Jönköping lyfter en förfrågan kring standarder inom laboratoriemedicin. Inom RJL har 

man både 17025 och 15189, men vill gå över till enbart 15189.  

Frågan är hur tänker och gör vi andra ? 

  

Svaret är att: 

Kalmar har enbart 15189  

Östergötland har 17025 men kommer övergå till 15189, dock ännu inte beslutat när i tid 

detta är lämpligt att göra i och med den omorganisation som pågår.  

 

7. Fastställda möten för RMPO MD  2019  

 

29-aug video 13-15 

30-okt fysiskt möte heldag i Jönköping  

11-dec video 9-11 

 

Bifogade bilagor 

 Bildspelet från dagens möte 

 ppt.bild över nya kunskapsstyrningen  

 Presentation för sponsorer till uppstarten Regionala arbetsgrupper (RAG)  

 Generell uppdragsbeskrivning för regional arbetsgrupp inom RMPO-MD  

 Uppdragsbeskrivning regional arbetsgrupp RAG Patologi  

 Deltagarlista Regionala arbetsgrupper (RAG) inom RMPO MD   

 Statusrapport från NPO Inga Z  

 Minnesanteckningar från RAG radiologi april 2019 

 Presentation till vårmötet klinisk Kemi maj 2019  

 

 

Vid anteckningarna, Liselotte Joelson  


