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Mötesanteckningar Medicinsk Diagnostik 

Datum 2020-02-05 

Plats Skype möte kl. 1300-1500 

 

                     Närvarande  Anna Österström, ordf. Jönköping  

 Liselotte Joelsson, sekr. Östergötland  

 Robert Ring  Östergötland  

 Björn Forsberg  Kalmar 

 Hanna Odén Poulsen  Jönköping 

 Inga Zelvyte (NPO)  Jönköping 

  

                     Frånvarande Fredrik Enlund  Kalmar 

1.Inledning  

Ordföranden hälsar välkommen till sitt första möte i ny roll och tackar alla för förtroendet. 

Vidare informeras deltagarna att RMPO MD från och med 2020 bytt namn till regionalt 

programområde för medicinsk diagnostik (RPO MD), för att passa in i den nationella 

kunskapstyrningsorganisationen. 

2. Föregående protokoll 

Lades till handlingarna efter det att information om att en påminnelse är skickad till de 

Regionala arbetsgrupperna (RAG) gällande behovet att beskriva nuläget och konkretisera deras 

utmaningar inom bl a IT- och juridikområdet. Ordf. inom RAG Radiologi föreslår att dela redan 

inkomna svar från RAG Radiologi och Immunologi för stöd och hjälp till övriga RAG.  

Beslut: Liselotte Joelsson delger samtliga RAG informationen  

3. Aktuellt från respektive region 

Respektive region rapporterade övergripande från hemlänet med fokus på medicinsk diagnostik, 

tillgänglighet, personalläge, ekonomi m.m. Vi konstaterar att status i resp. region är i stort 

densamma som vid föregående möte.  

Jönköping meddelar att det nu är klart med tillsättandet av ny regiondirektör. Uppdraget går till 

Jane Ydman, nuvarande t.f Regiondirektör. 

En förfrågan ställdes från Kalmar gällande status på Östergötlands planerade upphandling av 

beslutstöd för strålbelastande undersökningar. Centrumchef för Diagnostikcentrum, meddelar 

under mötet att det finns ett godkänt projektdirektiv som innefattar en direktupphandling av 

iGuide som Region Jönköping använder (se mejlutskicket efter dagens möte). I övrigt konstateras 

att hela röntgensverige inväntar resultat från Nationellt programområde (NPO) MD och den 

nytillsatta Nationella arbetsgruppen (NAG) som ska ha fokus på just denna fråga. RPO MD´s 

representant i NPO MD fortsätter att bevaka detta område samt hänvisar också till ansvariga 
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kontaktpersoner i detta NAG. Ordf. för RAG Radiologi informerar om att samtliga 

verksamhetschefer inom radiologin kontinuerligt får information om vad som sker 

internationellt, bl a att man nyligen fått besked om hur dispensansökan till SSM ska hanteras.  

Under mötet uppmärksammas speciellt att radiologin i Kalmar implementerat ett nytt arbetssätt 

för att frigöra läkartid genom ändrade rutiner vid dubbelgranskningar samt ändrade riktlinjer vid 

förberedelser i MDK/rondsammanhang, RPO anser att detta bör lyftas i forum med övriga RAG 

Beslut: AU tar med detta i kommande planering. 

4. Statusrapporter och Informationspunkter 

4.1 Ny Samarbetsportal för arbete i RPO och RAG 

I ett steg för att kunna ersätta Project Place har RPO MD fått möjlighet att pröva en ny 

samarbetsportal som organisationen för Kunskapsstyrningen inom SöSR rekommenderar. AU 

för RPO MD kommer att skapa en struktur i plattformen för att möjliggöra gemensamma 

arbetsytor för såväl RPO som resp. RAG inom RPO MD. Planen är att introducera denna för 

RPO och samtliga RAG vid heldagsmötet den 21/4.   

4.2 Rapport från RPO Cancer  

Från RPO ingår Fredrik Enlund och ordf. från RAG Radiologi Björn Forsberg samt från RAG 

Patologi Anna Boden. Björn meddelar att det hitintills varit 2 fysiska möten av karaktären 

lagutvecklande möten. Dialog sker inom resp. RAG kring behovet av att en läkare inom 

onkologiområdet istället borde adjungeras till RPO Cancer. RPO MD följer upp frågan vid 

kommande möten. 

4.3 Statusrapport från NPO 

Inga Zelvyte berättar att verksamhetsplan (VP) för 2020 är inskickad till styrgruppen (SKS). I 

övrigt pågår förnärvarande arbete med:  

 Etablering av NAG Upphandling av remittentstöd för strålbelastade undersökningar inom 

röntgen och nukleärmedicin. Arbetet leds av Carl Backman och Jenny Björk och målet är att 

arbetet ska vara klart under 2020. 

 En stor fråga för NPO MD har varit om det finns behov av att bilda en NAG för 

Molekylärdiagnostik och i ett led inför detta beslut har NAG NGS cancer och NPO 

Cancersjukdomar haft ett gemensamt möte med representanter från RCC och Tandvård-

läkemedelsförmånsverket (TLV). Mötet handlade om avsaknad av nationella riktlinjer och 

metoder för kvalitetsgranskning. Här är en vidare dialog med RCC inplanerat till i början av 

mars 

 Nominering av sakkunniga till nya områden inom nationell högspecialiserad vård (NHV) 

pågår och har deadline 28/2. Sakkunniga söks från specialistföreningarna direkt och inte 

genom resp. RPO (för mer detaljer över vilka områden som är aktuella, se bilaga1 statusrapport 

NPO) 
 

I dialog lyfter RPO MD att i arbetet med molekylärdiagnostik för cancer behöver NPO ta reda 

på vad som redan görs nationellt, främst inom Genome Medicine Sweden (GMS) och i 

Genome Medicine Center (GMC) arbetet, så att vi inte riskerar att få två parallella 

organisationer som arbetar med samma frågor.  

Beslut: Inga Zelvyte tar med sig RPO MDs farhågor och lyfter behovet med NPO med förslag 

om att deltagare från GMC bör ingå. 
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5. Beslutspunkt Heldagsmötet 21/4 

Beslut: Mötet flyttas från Kalmar till Östergötland. 

6. Dialog   

6.1 Planering inför heldagsmöte 21/4 inkl. forum med RAG  
Ordföranden informerar om att det var ett framgångskoncept att värdar för heldagsmötet också 

tar ansvar för planeringen. Liselotte Joelsson ber därför att RPO-deltagarna inkommer med 

önskemål om programpunkter alt. förslag till studiebesök. Robert ger tips på att Cyklotronen, 

CMIV, Seldingerenheten samt Patologen kan vara intressanta verksamheter att besöka om man 

inte tidigare varit där. Sedan tidigare har vi haft dialog om hur kunskapsstyrningens 

samverkansgrupper ska involveras i RPO arbetet. Liselotte Joelsson har därför redan 

preliminärbokat Jon Sjölander från eSpir.  

 

Beslut:  

 RPO kommer bjuda in ordf. för RAG att närvara fysiskt denna gång  

 På AU den 31/3 kommer heldagsprogrammet färdigställs. 
 

6.2 Årsrapporten 2019 och process inför slutförande  
Deadline för inlämnande är den 25 mars. Det finns således god tid kvar, ambitionen är dock att 

försöka lägga denna rapport till handlingarna så snart som möjligt. AU behöver nu övriga 

deltagares hjälp med att dels se över helheten för att inkomma med ev. synpunkter, dels med att 

skapa liknande omfattningar på regionernas inlämnade uppgifter inom främst 

volym/produktion, där främst RÖ behöver komplettera något.  

 

På mötet lyfts det faktum att RPO MD fortsatt inte har nyckeltal framtaget inom 

laboratoriemedicin. Angeläget att stödja resp. RAG med uppdraget att ta fram prioriterade och 

väldefinierade nyckeltal som de bedömer är värdefulla och rättvisande som utgångspunkter för 

jämförelser och lärande. Dessa nyckeltal kommer att utgöra bra underlag i kommande 

regionövergripande jämförelser, t ex i årsrapporten. Vidare lyftes behov av prisjämförelser likt 

det som tidigare togs fram via Nationell Utblick Diagnostisk Service (NUDS) genom s k 

”analyskorgar”, men inget beslut togs i denna fråga.  

 

6.3 inför SKR utvecklingskonferens i Göteborg 3-4/11 
Ett av konferensens teman handlar om hur regionernas nationella system för kunskapsstyrning 

jobbar lokalt, regionalt och nationellt. I tidigare mejlkonversationer inom RPO MD framkom att 

RPO står bakom förslaget att delta med förslaget att lyfta RAG Radiologis arbete med 

organnätverken, samt hur RPO MD på kort tid etablerat alla olika RAG. Kontakt har därefter 

tagits med Susanne Yngvesson för att efterhöra om vi inom SöSR ska göra något gemensamt, 

vilket möttes positivt och besked lämnades till ordföranden att vi kan anmäla våra förslag via 

henne. 

 

Beslut;  

 RPO MD via Anna Österström och Liselotte Joelsson anmäler förslag på seminarie-

tema senast den 28/2  

 Dialog med resp RAG ordf. gällande framtagande och anmälan av posters sker den 21/4 
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6.4 Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
Information och dialog om hur vi inom RPO MD på bästa sätt ska hantera uppdraget gällande 

inlämnande av remissvar på de sju första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. 

Dessa är: Höftledsartros, Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), Kritisk benischemi, 

Reumatoid artrit, Schizofreni – förstagångsinsjuknande, Sepsis samt Stroke/TIA. 

 

AU redovisar ett förslag på hur RPO bör ta stöd av ordf. inom resp. RAG.  

 

Beslut: Övriga deltagare ger bifall till förslaget (se nedan).  

 
2020-02-06 Mejlutskick till RAG med uppdraget (se bilaga 2 )  

2020-02-19 Deadline för RAG att via mejl lämna sina synpunkter  

2020-02-20 AU sammanställer RAG remissvar i ordinarie remissvarsmallar  

2020-02-21 En kort remissrunda till RPO MD 

2020-02-27 Inlämnande av samtliga remissvar till Charlotte Sand, RSL 

2020-03-06 RSL sammanställer alla RPOs svar och genomför en systemanalys som bifogas i ett 

gemensamt remissvar från SöSR.  

 

7. Sammanfattning och avslut 

Ordföranden tackar deltagarna för dagens möte  

Fastställda möten för RMPO MD 2020  

RPO MD möten  

21/4 Heldagsmöte Linköping inkl digitalt forum med RAG (förslag 09:30-15:00) 

3/6 video 09:00-11:00 

19/8 video 09:00-11:00 

20/10 Heldagsmöte Kalmar  inkl digitalt forum med RAG 

1/12 video 09:00-11:00 

 

AU RPO-MD  

20/2 

 sista korrektur, ÅR 2020 

 uppföljning handlingsplan inför KR  

 sammanställa remissvar Personcentrerande och Sammanhållna vårdförlopp 

10/3 

 Sammanställa RAG-uppgift  (problematik i IT/ Juridikstöd)   

31/3 

 Planering inför heldagsmötet 21/4 
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Bilaga 1  

 

Rapport från NPO Medicinsk diagnostik. Den 5 februari, 2020  

Verksamhetsplan (VP) för 2020 inskickad till styrgruppen SKS.  Den 20 februari styrgrupp (SKS) 

beslutar VP. 

Detta pågår: 

1. Etablering av NAG Upphandling av remittentstöd för strålbelastade undersökningar inom röntgen och 

nukleärmedicin.  Kontaktlista är färdig.  Förankring i regionerna pågår, Carl Backman och Jenny  Björk 

leder processen. 

2. Enligt Beredningsgruppen (BG-SKS) förslag (28/1) arbetar NPO Medicinsk diagnostik med att stämma 

av NAG NGS cancer med NPO Cancersjukdomar.  Mötet den 4/2 med representanter från RCC och TLV 

resulterade till vidaredialog med RCC  i början av mars.  (Inkallade Kongsvold Tove, Alverlind Sofie, 

Hägglund Hans, Joachim Lundahl, David Gisselsson Nord, Zelvyté Inga, Jenny N. Björk, Freddi Lewin) 

3. Nominering av sakkunniga till de områden som Socialstyrelsen kommer att starta upp under våren 2020 

i arbetet med nationell högspecialiserad vård (NHV).  Deadline den 28 februari. Områden:  

• Högisoleringsvård (högsmittsamma sjukdomar) 

• Thoraxkirurgi vid multiresistent tuberkulos 

• Akuta nationella transporter 

• Avancerad endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarna 

• Avancerad matstrupskirurgi, inkl. rekonstruktion 

• Svåra kroniska lungsjukdomar hos barn 

• Vård av extremt prematura barn 

• Vitreoretinal kirurgi vid ROP (Retinopathy of prematurity) 

• Stamcellstransplantation (SCT) vid särskilda tillstånd, tex autoimmun sjukdom 

• Allvarliga blåsdermatoser, pyoderma gangrenosum och läkemedelsreaktioner som kräver 

multidisciplinärt omhändertagande inom slutenvård  

• Avancerad barnanestesi och barnintensivvård 

• ECMO 

Jenny Björk och Joachim Lundhal skickar ut till alla föreningarna och föreslår i första hand vilken 

kompetens som behövs. 

Detta är pausat: Inväntar återkoppling på VP.  

• NAG Digital patologi 

• NAG Nationell blodförsörjning 

• Kodverk 

• AI mammo 

 

Övrigt  

Klinisk kemi vårmöte i Umeå. SFKK önskar att NPO medicinsk diagnostik deltar på något vis och 

presenterar sitt arbete. Datum 12-14 maj 2020. Inga Zelvyté och ev. Joachim Lundhal  ska vara med och 

presenterar. 

Bästa hälsningar, Inga 
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Bilaga 2  

Till ordförande för RAG inom RPO MD 
 
Uppdrag samordnade remissvar om vårdförlopp i Sydöstra sjukvårdsregionen 
 
Alla regionala programområden (RPO) i Sydöstra sjukvårdsregionen har fått i uppdrag att lämna synpunkter 
på den första omgången vårdförlopp som tas fram inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning.  
Vid dagens möte med RPO MD (5 febr) konstaterades att vi har en utmärkt möjlighet att samla in 
synpunkter via våra regionala arbetsgrupper (RAG). På så sätt kan vi samordna ett gemensamt remissvar 
från RPO som är förankrat med sakkunniga inom resp RAG.  
 
Förfrågan går nu därför till er som är ordförande i resp RAG att inkomma med synpunkter på de 
vårdförlopp som berör resp RAG. Svarstiden är dessvärre kort – svar skickas senast den 19 februari till 
liselotte.joelsson@regionostergotland.se.  
Till respektive vårdförlopp finns välbeskrivna dokument för såväl vårdförloppet, som en 
konsekvensbeskrivning av detsamma. Det vi önskar er hjälp med är att inkomma med eventuella 
synpunkter på vårdförloppsdokumentet samt tillhörande konsekvensbeskrivning. Vi föreslår en förenklad 
process genom att ni återkopplar med svar på nedanstående frågor. RPO MD sammanställer slutligen 
svaren till ett gemensamt remissvar för respektive vårdförlopp. Detta ska vara 
Regionsjukvårdsledningens  (RSL) stab tillhanda den 27 februari. Samtliga dokument för resp vårdförlopp 
finns på SKR:s webbplats: 
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/personcentrerad
esammanhallnavardforlopp/pagaendevardforlopp.30011.html  
 
Uppdrag till resp RAG med svar senast 19 febr: 
 
Kan den verksamhet du företräder stå bakom: 

1. Det aktuella vårdförloppsdokumentet? JA/NEJ 

 Om NEJ – inkom med ytterligare kommentarer på vårdförloppet.  

Om det gäller ett specifikt kapitel v.g ange vilket. Ni kan även lämna övergripande eller 

övriga synpunkter.  

2. Konsekvensbeskrivningen för respektive vårdförlopp? JA/NEJ 

  Om NEJ – inkom med ytterligare kommentarer på konsekvensanalysen.  

Om det gäller ett specifikt kapitel v.g ange vilket. Ni kan även lämna övergripande eller 

övriga synpunkter. 

 

Aktuella vårdförlopp: 

Vårdförlopp Omfattning Berörda RAG inom RPO MD  
Tacksamma för att samtliga RAG 
gör en snabb genomgång för att 
säkerställa att vi inte missat att fler 
RAG berörs av resp vårdförlopp. 

Höftledsartros Misstanke om höftledsartros, eller vid försämring av tidigare 
känd höftledsartros och avslutas vid acceptabel funktions- och 
smärtsituation, eller remiss för ortopedisk bedömning 

RAG RAD 

Kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) 

Misstanke om KOL och avslutas när en skriftlig behandlingsplan 
upprättats tillsammans med patienten och ett första 
uppföljningsbesök har genomförts 

RAG RAD 
RAG KLINISK KEMI 
RAG MIKRO 
RAG PATOLOGI 

mailto:liselotte.joelsson@regionostergotland.se
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/personcentreradesammanhallnavardforlopp/pagaendevardforlopp.30011.html
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/personcentreradesammanhallnavardforlopp/pagaendevardforlopp.30011.html
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Kritisk benischemi Välgrundad misstanke om kritisk benischemi till uppföljning 
efter behandling  

RAG RAD 

Reumatoid artrit Välgrundad misstanke om reumatoid artrit och avlutas när 
patienten har levt ett år med diagnosen 

RAG RAD 
RAG MIKRO 
RAG KLINISK KEMI 
RAG KLINISK IMMUNOLOGI 

Schizofreni första-
gångsinsjuknande         

Misstanke om psykos till första årsuppföljning vid 
förstagångsinsjuknande i schizofreni och liknande tillstånd 

RAG KLINISK KEMI 
  

Sepsis Välgrundad misstanke om sepsis med organdysfunktion hos 
vuxna på akutmottagning och avslutas vid uppföljning efter 
sepsisvård 

RAG MIKRO 
RAG KLINISK KEMI 

Stroke och 
TIA                           

Misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning av patient 
från strokeenhet 

RAG RAD 
RAG KLINISK KEMI 

Mer information och kontaktuppgifter finns på sjukvårdsregionens webbplats: 
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=25074&nodeId=44969# 
 
Tack på förhand för din värdefulla medverkan! Du är också välkommen att ta en kontakt med Liselotte 
Joelsson om du har frågor! 
 
Anna Österström, ordf RPO MD fr o m jan 2020 
Liselotte Joelsson, processtöd RPO MD 
  
Kommentar:  
Standardiserade vårdförlopp benämns numera Personcentrerade sammanhålla vårdförlopp för att inte 
förväxla dessa med SVF inom cancerområdet. 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=25074&nodeId=44969

