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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. Fokus denna gång var hur sommaren varit och om vad som 

är utmaningarna och planer i resp. region framöver 

3. Nominering av forskningsrepresentant till RMPO-MD 2019.                                              

Frågan bordläggs och tas upp vid nästkommande möte, eftersom syftet och uppdraget är 

oklart. Efter en kort dialog beslutar vi att Fredrik Enlund tar den rollen tillsvidare.   

4. Statusrapport RMPO_MD Handlingsplaner 2019 

På nästkommande möte med Kunskapsrådet Diagnos och Sinnen den 13/9 aviseras att 

deltagarna ska rapportera hur arbetet utifrån framtagna handlingsplaner fortskrider inom 

resp. RMPO. Robert tar ansvar för detta eftersom Fredrik är förhindrad att delta.   

 

4.1 Regionala arbetsgrupper (RAG) 

Sponsorerna för resp. nya RAG beskriver nuläget och beslut tas att handlingsplanen 

kompletteras med aktuell information i Project Place. Detta för att underlätta kommande 

redovisningar. Sammanfattningsvis konstateras att samtliga inplanerade RAG är på väg 

att starta upp. En påminnelse lyfts om vikten av att peppa utvalda RAG deltagare så att 

det gemensamma arbetet prioriteras i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

  

4.2 Stöd till organnätverken inom radiologi  
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RAG Radiologi har givit projektledare Bengt Noren i uppdrag att ta fram en skrivelse 

som tydliggör och beskriver nyttan med organnätverken inom radiologin. 

 Utvecklingschef Andreas Käll i Östergötland arbetar med att färdigställa utkastet 

gällande behov av att få till ett prioriterat arbete med gemensam informations- och 

bilddelning inom SÖSR. Skrivningen kommer efter godkännande av RMPO-MD 

förmedlas via KR till RSL. 

4.3. GMC/NGS/molekylär 

 Det är angeläget att få till en styrgrupp för GMC som kan verka som ett stöd till 

redan tillsatt ledningsgrupp. Robert meddelar att han i ärendet kontaktat 

forskningsdirektören i Östergötland.  

 Det viktigaste är dock att redan uppstartad linjesamverkan och de olika 

grupperingar med NGS fokus fortsätter sitt arbete inom SÖSR. RJL meddelar att 

de nu söker efter en ersättare till deras NGS-koordinator.    

 Höstens uppstart av RAG Molekylär. Sponsorerna poängterar att här bör  

inriktningen vara all Molekylärdiagnostik, dvs inte ha NGS fokus.  

5. Dialog och planering inför heldag RJL i oktober 

Önskemål som lyfts är att 

 Besöka nya PET CT och SPECT verksamheten.  

 Att NPO representant Inga Z och Henrietta adjungeras in till mötet för 

rapportering och dialog om bla. arbetet med iGuide. 

 Att resp. RAG ordföranden bjuds in till videomöte för statusuppdatering 

Beslut tas vid dagens möte att RJL ansvarar för all förberedelse och genomförande av 

heldagsmötet den 30/10. Hanna och Anna återkommer med en inbjudan.     

6. Övriga frågor och Statusuppdateringar   

6.1 Statusrapport NPO 

Anna meddelar att hon efter föregående möte haft kontakt med Henriettae och Inga som 

påbörjat arbetet med behovet av iGuide inom radiologin och även till fysiologen på 

nationell nivå. Efter vårmötet i Kemi har vår NPO representant sammanställt ett 

uppföljningsunderlag att förmedla till RAG Kemi via RMPO. ( se bilaga 1) 

6.2 Information till KR nästa möte 13/9 

Robert deltar vid Kunskapsrådets nästkommande möte 13/9 och kommer presentera en 

statusuppdatering utifrån handlingsplanerna. Han kommer också ta med frågorna 

gällande Klinisk Fysiologi. (Vilket RMPO tillhör de /eller bör tillhöra? )Om de redan 

återfinns inom något RMPO ? Finns det då planer på att starta upp ett RAG- Fysiologi 

med tanke på att vi inom RMPO-MD också har klinisk fysiologisk verksamhet ? 

 

6.3 Rapport från RAG Radiologi  

Under hösten kommer en ny behovsanalys PET-CT färdigställas. En gemensam 

utmaning är brist på radiologer nationellt inom mammografin. Radiologin saknar 
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representation i bröstprocessen, RCC pga. att ansvarig processledare har valt att sluta. 

Nästa möte i RAG Radiologi genomförs i v39.  

Ordförandeskapet för RMPO-MD  

Beslut tas att Kalmar överlämnar ordförandeskapet till RJL i maj 2020. I och med den 

nya organisationen för kunskapsstyrningen är det inte beslutat om sekr/processtödet bör 

följa ordförandeskapets rotation eller inte. I avvaktan på beslut om detta kvarstår Lotta 

som ansvarig i den rollen tills vidare. 

7. Fastställda möten för RMPO MD  2019  

Ett AU planeras in i september – datum ej fastställt  

30-okt fysiskt möte heldag i Jönköping  

11-dec video 9-11 

Bifogade bilagor 

Bilaga 1 Sammanställning från vårmötet klinisk Kemi  

 

Vid anteckningarna, Liselotte Joelson  


