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Välkomna till dagens möte  

  

• Föregående protokoll 2019-03-25  

   

• Aktuellt från respektive region/landsting  
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Uppstart av RAG-Regionala arbetsgrupper 2019 

 
RMPO-MD ansvarar för att under 2019 : 

Starta upp, samverka och följa upp arbetet med resp. RAG inom områdena 

  

• Klinisk Patologi 

• Klinisk Mikrobiologi 

• Klinisk Kemi 

• Klinisk Immunologi 

• Klinisk transfusionsmedicin 

• Molekylär Diagnostik  

• Radiologi  
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Fokus Regionala arbetsgrupper (RAG)  

  
Beslut vem tar ansvarar  

för uppstartsmöte  

och info till resp. RAG     

 

 

Lista på deltagare resp. RAG 

Hur får vi denna klar ?    

 

 

Presentationsmaterial och  

uppdragsbeskrivningar 

RAG  RÖ  RJL  Kalmar  Status  

Patologi Anna Boden (ordf.)  Maria Kullman  

Jenny Thuresson  

Tomazs G  Redo att starta -  väntar på uppdrag- Hanna kan 

tänka sig starta upp   

Radiologi Mathias Axelsson  Oskar Löfgren Björn Forsberg (ordf) Pågående  

Molekylärdiagnostik Johan Norden (ordf.) Hanna Oden Poulsen Fredrik Enlund Uppstartsmöte  

juni 2019 

Transfusionsmedicin Birgitta Chlincy 

(ordf.) 

Madelaine Andersson, Vakant  Start när grupp finns  

Immunologi 
Sofia Nyström (ordf.) 

Lotta Dale 

  

Veronica Hanson,  

Sone Nilsson 

Anna Irding, 

Vakant  Start när grupp finns 

Mikrobiologi Johan Norden  

ordf. 

  

? ? Grupp Finns redan, samma konstellation önskas 

. Vilka deltar från RJL/Kalmar 

Kemi  (Vakant 

– Nya VC ) 

  

Mai-Britt Gregersen,  

Sone Nilsson 

Anna Irding, läkare 

Tom Lundahl Start när grupp finns 
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Regionalt medicinskt programområde  

Medicinsk Diagnostik  

(RMPO-MD) 

 

Uppstart av Regionala arbetsgrupper 2019 

Förslag presentationsmaterial   
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Bakgrund  
 

I arbetet med nationell kunskapsstyrning har det bildats Nationella Programområden, NPO bland annat för Medicinsk 
Diagnostik.  

 

Varje programområde har även regional förankring i Regionala Medicinska Program Områden (RMPO) där RMPO 
Medicinsk diagnostik, SydÖst består av Jönköping, Linköping och Kalmar.  

 

Huvudsyftet för samarbetet är att utveckla god och kostnadseffektiv diagnostik. Regionala medicinska programområden 
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.  

 

Programområden ska arbeta processinriktat och utgå från vad som är bäst för invånarna.  
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Bakgrund, forts.   

 

I samband med en Framtidskonferens 2018 framkom önskemål om att bilda grupperingar inom de olika 
laboratoriedisciplinerna, sk. Regionala ArbetsGrupper (RAG) för att ytterligare främja samverkan. Syftet med 
Framtidskonferens i SöSR var att synliggöra RMPO samt diskutera möjliga samarbetsområden. 

 

Därefter togs beslut att regionala arbetsgrupper (RAG) ska startas upp under 2019 

 

I samband med årsredovisningen upprättade RMPO tre handlingsplaner som ligger till grund för arbetet under 2019  

• Uppstart av RAG-Regionala arbetsgrupper 2019 

• Stöd till radiologins organnätverk- SöSR 

• Samverkan kring Molekylär Diagnostik och Genomic Medicine Center (GMC 

 

 

2019-05-08 Uppdrag för RAG fastställs och en handlingsplan för hur arbetet genomförs beslutades  
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Uppstart av RAG-Regionala arbetsgrupper 2019 

 
RMPO-MD ansvarar för att under 2019 : 

Starta upp, samverka och följa upp arbetet med resp. RAG inom områdena 

  

• Klinisk Patologi 

• Klinisk Mikrobiologi 

• Klinisk Kemi 

• Klinisk Immunologi 

• Klinisk transfusionsmedicin 

• Molekylär Diagnostik  

• Radiologi  
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Från dokumentationen från Framtidskonferensen:  
Exempel på områden där RMPO bör vara pådrivande/behjälpliga 
  

• Upphandlingar  

• Juridik 

• Nivåstrukturering 

• Gemensamma standarder, nyckeltal 

• Vårdprogram  

• IT-frågor - Elektroniska beställningar 

• Ekonomiska frågor 
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Önskemål från RMPO till RAG  

– Hjälp oss i samarbetet inom SÖR!   

 

Kunskapsråd Diagnos och Sinnen, NPO, RMPO och RAG kan och bör vara 
en sammanhållande och pådrivande kraft, en tydlig vägvisare.  

 

RMPO och RAG kan bidra till gemensamhetstänk i upphandlingar, 
elektroniska beställningar, nivåstrukturering, juridik, vårdprogram samt vara 
praktisk hjälp för att upprätthålla samverkan.  

 

Ett större samarbete gör att fler av de analyser och undersökningar vi kan 
utföra stannar kvar inom regionen.  
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Dessa övergripande frågor tar RMPO vidare  

• Bjuda in upphandlare från alla tre regioner till möte 
med RMPO 

• Ta kontakt med jurister från alla tre Regioner för att 
initiera arbete för samsyn i specifika frågor 

• Uppdra till IT-organisationer i alla tre Regioner att 
arbeta med fungerande lösningar för distansmöten.  
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Dessa frågor önskar RMPO att RAG tar vidare 

• Gemensamma standarder nyckeltal saknas - vi måste mäta på samma sätt.  

 

• En ”kartläggning” för vilka analyser som utförs på respektive sjukhus, samt att 
informationen går ut i regionen när en provtagningsanvisning uppdateras  

 

• En 1-, 3-,5-års harmoniseringsplan. Det är viktigt att vi delar synen på uppsatta 
mål och att det finns en samsyn kring juridik, kompetensutbyte och vilken väg 
vi ska gå framåt. 

  

• Fysiska möten bidrar till en starkare ”vi-känsla”. Dessa möten ska innefatta 
bredare kompetens, gärna inköp och IT så att det finns en samsyn i framtida 
upphandlingar och teknikbehov.  
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Uppföljning  
Samtliga uppdrag och handlingsplaner kommer att följs upp kontinuerligt tillsammans med resp. RAGs 

ordförande och slutredovisas i årsrapporten för RMPO MD 2019. 

  

• De regionala arbetsgrupperna kommer följa en mötesstruktur och publicera sitt material och 

mötesanteckningar på hemsidan. http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44949 

 

• Under 2019 kommer RMPO MD följa den ledtidsdata som rapporteras in per månad till SKL 

databas från Radiologin och Klinisk Patologi.  

 

• Ett framtida mål är att resp. RAG tar fram och beslutar vilka gemensamma nyckeltal RMPO MD 

ska följa upp inom Sydöstra sjukvårdsregionen.  

 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44949
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www.sydostrasjukvardsregionen.se  
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Uppdragsbeskrivningar  

 

Ett generellt och övergripande uppdrag  

(ett å samma för alla RAG)  

 

Vi skriver in aktuellt RAG vid XX  

 
• Ordf och resp RAG väljer vad de behöver fokuserar på först  (vad är deras knäckfråga- för att uppnå mål med 

samarbetet )  

• Vad har kunskapsstyrningen och RMPO för behov /önskemål och specifika uppdrag  att ge till den Regionala 

arbetsgruppen ?  
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Info från NPO, Kunskapsråd(KR) och RAG  

 

SBAR -Rapport från Inga Zelvyte   Fredrik 

 

Rapport från KR(Nässjö) 23/4   Fredrik 

 

RAG - Radiologi, mötet 15/4   

och svar från RMPO Hjärta och Kärl Björn 
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Handlingsplaner 2019 

 - kort statusrapport    

 

Uppstart RAG (har varit fokusområde idag) 

 

Stöd till organnätverk Radiologi  
- Uppstart har gått bra Neuro, Thorax och MSK är uppstartade. Gastro och Mammo på G 

- Projekt plats skapad  

Information GMC/NGS/molekylär  
- - Andreas Käll kallar till chefsmöten kontinuerligt under HT 2019  

- - Johan Norden startar upp RAG Molekylär  
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Övriga frågor  
 

– ? 

– Handlingsplanerna /ansvar RMPO?  Lotta  

– Vårmötet Kemi 13maj                 Hanna/Fredrik 

– Finansiering organnätverk(radiologi)    Lotta 

– Hur gör Ni?  

» Behålla standard 17025  

    eller övergång till 15189  Hanna 
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Handlingsplaner 2019 

 – kan vi utse sponsor till resp. H-plan ? 

 

• Uppstart av RAG-Regionala arbetsgrupper 2019 (Hanna/Anna?) 

 

• Stöd till radiologins organnätverk- SöSR (Björn/ Lotta ?) 

 

• Samverkan kring Molekylär Diagnostik och Genomic Medicine Center (GMC) 

(Fredrik/Robert?)  
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Nästkommande möten  

29-aug video 13-15 

30-okt fysiskt möte heldag i Jönköping  

11-dec video 9-11 
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