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Närvarande Fredrik Enlund, ordf.  Kalmar 

 Liselotte Joelsson, sekr.             Östergötland 

  

 Robert Ring  Östergötland 

 Hanna Odén Poulsen  Jönköping 

 Anna Österström  Jönköping 

 Björn Forsberg  Kalmar 

 

1.Föregående protokoll 

Lades till handlingarna. 

2. Byte av ordförande RMPO MD 

RMPO MD beslutar enhälligt att välja Anna Österström som ny ordförande inför 2020.  

Liselotte ansvarar för att meddela KR och uppdatera hemsidan med aktuell information.  

Ordföranden och processtöd förbereder nästkommande möte 2019-02-05. Om ett utökat 

AU är önskvärt med en ev. ny representant från Kalmar, kommer att utvärderas under 

våren 2020. Tillsvidare kommer ordinarie RMPO deltagare finnas tillgängliga vid 

behov. 

3. Aktuellt från respektive region/landsting 

Respektive region rapporterade hemlänets status kring medicinsk diagnostik, 

personalläge, ekonomi m.m.  

4. Information och statusrapporter 

 

4.1 Information från Kunskapsrådet (KR) 20191127 

Ordf. meddelar att han presenterade RMPO MD nya handlingsplaner och strategiska 

mål och där speciellt lyfte samverkan med alla RAG, Molekylärdiagnostiken och 

organnätverken inom radiologi. I dialog lyftes också behovet av IT- och juridikstöd, 

främst från MD och CSD där KR på nytt utlovade ta upp detta med RSL. Gällande 

RMPO-MDs ansökan om kompetensmedel gavs inget besked. KR planerade att ta upp 

behov av ansökansförfrågningar m m på RSL den 4 december. (Fredrik sänder vid 

sittande möte upp minnesanteckningarna från KR) 
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4.2 Statusrapport NPO 

Skriftlig statusrapport var inlämnad av NPO representant inför dagens möte. 

(rapporten bifogas dagens minnesanteckningar)  

Vi kan glädjande konstatera att prioriterade områden för 2020 både är relevanta och 

angelägna att arbeta vidare med på nationell nivå.  

Beslut: Hanna får i uppdrag att ge feedback på en bra statusrapport.  

 

4.2 RAG Radiologi PET CT-Kapacitet  

Ordf. i RAG Radiologi  presenterar det viktigaste från rapporten, där behovet av PET-

CT inom SöSR kvarstår oförändrat. Mötesdeltagarna tackar för en bra sammanställning 

som väl beskriver nuläge och framtid (rapporten bifogas dagens minnesanteckningar) 

Verksamheten på Ryhov har kommit igång mycket bra och det har inte lyfts några 

problem med att ställa om patientflödet.  

Gällande uppföljning/leveranssäkerhet av isotop från Cyklotronen i Linköping till 

PET/CT verksamheten på Ryhov kommer detta redovisas per kvartal from 2020. 

  

4.3. RAG molekylärdiagnostik  

Information om att de gör ett omtag 2020 för at starta upp detta RAG. Tobias Strid från 

Östergötland går in som ny ordföranden då Johan Nordén går vidare till andra uppdrag. 

Liselotte möter Tobias den 8 januari och går igenom hans nya uppdrag. Därefter bjuds 

ansvariga kontaktpersoner i RMPO MD in till det första mötet med RAG.  

4.4 Samarbetsyta, inkommande och utgående ärenden 

Information om den nya samarbetsytan som kunskapsstyrningen planerar att använda 

from 2020.  

Beslut Anna kontaktar ansvarige Conny Tholin för att undersöka om RMPO MD och 

även RAG kan använda denna samarbetsyta och på så sätt ersätta Projekt Place (PP).  

Tillsvidare använder vi PP och Lotta informerar om den städning som pågår för att göra 

plats för aktuella inkommande/utgående ärenden   

4.5 Årsrapport 2019 

Deadline är 25 mars 2020. Mötesdeltagarna kan konstatera att nuvarande mall gör 

arbetet lite enklare. Eftersom RAG påbörjat sitt uppdrag under året kommer vi inte ha 

några nya uppföljningsresultat att redovisa denna gång.   

Beslut  

 Ordföranden och processtöd tar fram ett utkast och övriga bidrar vid behov  

 Enbart officiell SKL data från Radiologin och Patologin redovisas denna gång  



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

  

5. Dialog och strategi för samverkan med RAG  

Dialog leds av Fredrik och Anna  

 

Dialogen inleds med en kort reflektion från vad som hände på digitalt forum och vi kan 

konstatera att det var ett bra sätt för oss att få reda på vad som händer i resp. RAG och 

vilka utmaningar de ser etc.  

 

När det gäller rollen som kontaktperson/sponsor till resp. RAG önskas ett dokument 

som tydliggör vem som har ansvar för vad   

Beslut: Ordf. och processtöd tar fram detta inför 2020  

 

I dialogen utgick vi från föregående protokolls sammanfattande punkter över de 

områden som flera RAG lyfte:   

 IT-/juridik-problematiken vid informations- och bilddelning 

 elektroniska beställningar och svarssystem  

 kommunikation och webbuppkopplingar  

 ekonomi: finansieringsbehov och ev. alternativa ersättningsmodeller  

 stödfunktioner 

 

Beslut  

 att i en julhälsning från RMPO MD till alla ordföranden i RAG återkoppla vad 

som hänt sedan digitalt forum, dvs vad vi gjort och vad vi har för planer framåt.  

 att RAG får i uppdrag att konkretisera de tre viktigaste utmaningarna 

problemområdena de står inför, samt att de anger vilka konsekvenser detta har 

för patient eller samverkan inom SöSR. Samtidigt önskvärt att de delar med sig 

av något bra exempel på när ex it/juridik trots allt har fungerat samt varför, för 

att på detta sätt även uppnå ett lärande.  

 att vi utifrån resultatet från RAG bör planera in teman för kommande digitala 

forum  (ex bjuda in ordf. från eSpir Jon Sjölander, alt jurist, upphandlare etc)   

 att en bra frekvens på möte med RAG ordföranden är 1 ggr/termin  

 

Övrigt   

Vi har en kort avslutande dialog om vår komplexa prissättning och hur vi skulle kunna 

påverka förändringar i dessa.   

 

7. Sammanfattning och avslut  

Ordföranden väljer att använda tiden för att tacka för den tid han varit ordförande och 

meddela oss övriga att han anser att vår grupp är en styrka för samverkan inom SöSR,  

Nästkommande möte 2020-02-05 video kl. 13-15  
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Bifogade bilagor 

 Statusrapport NPO 

 PET CT rapport 

Tidsplan för RMPO-MD möten 2020 

                         

2020-02-05 kl. 13.00 -15.00 Videomöte  

2020-04-21 kl. 09.30 -15.00 Heldagsmöte i Kalmar alt ÖG  

2020-06-03 kl. 09.00 -11.00 Videomöte 

2020-08-19 kl. 09.00 -11.00 Videomöte 

2020-10-20 kl. 09.30 -15.00 Heldagsmöte i Kalmar alt ÖG 

2020-12-01 kl. 09.00 -11.00 Videomöte 

 

  

  

  

 

Vid anteckningarna, Liselotte Joelson  


