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Mötesanteckningar Medicinsk Diagnostik 
Datum 2020-06-03 
Plats Skype möte kl. 09:00-11:00 
 

                     Närvarande  Anna Österström, ordf. Jönköping  
 Liselotte Joelsson, sekr. Östergötland  
 Robert Ring  Östergötland  
 Fredrik Enlund  Kalmar  
 Björn Forsberg  Kalmar 
 Hanna Odén Poulsen  Jönköping 
 Inga Zelvyte (NPO)  Jönköping 
  
                     Adjungerande Andreas Käll, Utvecklingschef Östergötland  

1.Inledning 
Ordföranden hälsade välkommen och informerar kort om mötets programpunkter. 

 
2. Föregående protokoll 
Lades till handlingarna efter det att Anna informerat om:  
Återkoppling till ordf. i resp. RAG har sänds ut enligt beslut föregående möte 

• RPO-MD har fått anstånd tills i september för inlämnande av remissvar gällande 
blodverksamhet. RAG Transfusionsmedicin och RAG Mikrobiologi är ansvariga  

• Utvecklingskonferensen i Göteborg gällande kunskapstyrning i höst är inställd   

3. Aktuellt från respektive region 
Respektive region rapporterade övergripande från hemlänet med fokus på medicinsk diagnostik, 
Coronapandemin, tillgänglighet, personalläge, ekonomi m.m. Sammanfattningsvis ser alla 
regioner produktionsbortfall inom Radiologi, Klinisk Fysiologi och på vissa enheter inom 
Laboratoriemedicin. Vi får på mötet ta del av varandras status och statistik i bilder som 
presenteras från respektive region. På samtliga mikrobiologiska kliniker inom SÖSR arbetas det 
för fullt, i och med ökade krav på analyser (PCR och antikroppstester). RAG Mikrobiologi har 
därför haft tätare avstämningar. Fredrik lyfter i dialog att Kalmar är i behov av en extra 
GeneXpert-utrustning. Anna meddelar att hon har kontakt med Willem De Leeuw i 
Östergötland gällande strategier inför provtagningsrutiner. Robert lyfter att bårhusen under 
pandemin varit extra hårt belastade och att det har tillskapats ett extra tillfälligt bårhus på 
sjukhuset i Norrköping. Liselotte meddelar att radiologin i RÖ from v 22 börjat undersöka de 
70+ patienter som fått anstå vård under pandemin. RJL och Kalmar har valt att inte anstå med 
denna patientgrupp. Björn lyfter de konsekvenser detta innebär när vårdskulden ska hanteras på 
sjukhusen, med anledning av att redan utförda röntgenundersökningar, kommer vara inaktuella 
och kräver med all sannolikhet en ny röntgen inför operation eller beslut om behandling i höst.   
Beslut: Robert ser över möjligheten att låna ut en GeneXpert-utrustning till Kalmar. 
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4. Statusrapporter och Informationspunkter0920 
4.1 Information från Kunskapsråd Diagnostik och Sinnen (KR)  

Ökat kapacitetsbehov Klinisk Genetik Regionmottagning SÖSR 
Anna lämnar ordet till Robert i ärendet som lyfts till KR 2020-05-11 gällande önskad förändring 
i regionavtal 2021. Detta eftersom kliniken inte längre kan möta den ökade volymutvecklingen. 
Antalet remisser till regionmottagningen har de senaste åren bla. ökat med 62%. (se bilaga 1) 
Beslut: Underlag gällande Klinisk Genetiks kapacitetsbehov ska vara RPO, KR och RSL 
tillhanda i september för att finnas med i beslutsprocessen gällande regionavtal 2021. RSLs 
tidigare beslut om att tillsätta en länssamordnare inom klinisk Genetik har bara genomförts i 
RJL. RÖ och RKL saknar således fortsatt en länssamordnare. Liselotte tillser att även denna 
information tydliggörs i underlaget till RSL. 
 
Information om samverkansgrupper inom kunskapsorganisationen 

• eSpir presenterades av Eva Järvholm. eSpir är den samverkansgrupp i SÖSR som har i 
uppdrag att skapa synergier och nytta genom utveckling av gemensamma processer och 
arbetssätt inom e-hälsa. (se bilaga 2) 

• Läkemedelssamverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen (LäSö) presenteras av Mårten 
Lindström, ordförande i Läkemedelskommittén i Region Jönköping.  (se bilaga 3) 

Kommunikation med samverkansgrupperna och RPO sker genom KR då frågeställningarna till 
stor del är generiska. Sekreteraren Christoffer Martinelle agerar kontaktperson.  

Att kunna dela data mellan de olika regionerna 
Från RSL den 8 april gavs eSpir i uppdrag att, tillsammans med Regional Samverkansgrupp 
(RSG) juridik och informationssäkerhet, genomföra en fördjupad konsekvensbeskrivning för 
uttag av data för gemensamt utvecklingsarbete. Jurister från de tre regionerna har tidigare gjort 
olika bedömningar, och har nu fått i uppdrag att återkomma med en gemensam bedömning. 
Dock finns inget tidsperspektiv på detta uppdrag ännu. Anna och Robert lyfte på KR mötet att 
det inom radiologi, patologi och röntgen finns flera exempel där det inte går att dela 
information. Volymerna ökar inom dessa områden vilket gör behovet än mer angeläget. Dessa 
frågor har förekommit tidigare på RSL och ordf. Ninnie kommer nu på nytt stöta på i frågan 
kring IT och juridik. 
 
Ansökan om kompetensmedel för organnätverken inom radiologi, SÖSR  
Anna informerar om att hon med KR lyft behov av återrapportering från RSL gällande PRO 
MDs inlämnande ansökan om kompetensmedel. Det informeras om att RSL tagit bort den 
möjligheten och att medel för kompetensutveckling istället lyfts in i RSL budget.  
Beslut: Anna och Lotta får i uppgift att på nytt bereda frågan om behovet av att samordna 
finansiering för organnätverken inom radiologin till nästkommande möte med RPO den 19 
augusti 
 

4.2 Statusrapport från NPO 
Inga Zelvyte återrapporterar från NPO Medicinsk Diagnostik och har inför mötet lämnat en 
skriftlig rapport (se bilaga 4 ).  
I övrigt meddelas att nominering till olika NAG hanteras av NPO MD som kommer ta fram 
förslag på kandidater vilket sedan ska förankras med RPO. 
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4.3  RAG Molekylärdiagnostik – Preliminärt utlåtande över PAM 50 analyser 
inom SÖSR. 
Uppdraget till RAG är att specifikt utreda konsekvenser för de molekylära laboratorierna inom 
SÖSR att utföra kliniska PAM50 panelanalyser på bröstcancer. P.g.a. oklarheter rörande 
berörda patientgrupper kan inte en fullständig rapport levereras i nuläget utan endast ett 
preliminärt utlåtande. (se bilaga 5 Utlåtande från ordf. Tobias Strid ) 
Fredrik berättar att RAG nu beviljats en utökad utredningstid och kommer därför att 
slutrapportera sitt uppdrag den 15 sept. Anledningen till fördröjningen är att gruppen ännu inte 
fått in information från RPO Cancer. Vidare uppger Fredrik att gruppen haft svårt att påvisa den 
kliniska nyttan, men att det i Vårdprogrammet är tydligt att detta ska implementeras. RAG 
Molekylärdiagnostik och Fredrik anser att detta är något som bör nivåstruktureras vid ett ev. 
införande inom SÖSR, vilket också övriga deltagare i RPO ställer sig bakom. 

5. Dialog   
5.1 Personalprovtagning och –analys för covid-19: Strategi inom resp. region, 
samverkansmöjligheter etc.  
 
Samtliga regioner arbetar med att utöka sina provtagningar och analyser av covid-19. Nya 
provtagningsrutiner är under framtagande för att öka möjligheten för att kunna testa samtliga 
priogrupper med symptom.  
 
Arbete pågår för att bl a få till automatbaserade webb-beställningar via 1177. Förutom tekniska 
lösningar ligger utmaningen i att under sommaren kunna bemanna de tänkta 
provtagningningsenheterna. RÖ tänker sig 5 centrala enheter samt mobil provtagningsenhet, 
RJL planerar för att all provtagning ska ske via primärvården och berättar att de använder sig av 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som underleverantör för analyserna. RJL har egen 
kapacitet för 300 PCR-analyser/vardag och 200 analyser/helgdag. I Kalmar är inte DC alls 
involverade i provtagningsarbetet utan hanterar enbart Labanalyserna.  

 
Gällande antikroppstester har samtliga regioner utrustning på plats. RÖ meddelar att tester 
utförts på vissa kohorter, SÄBO mm. Dock finns ännu inget beslut taget på att börja 
antikroppstesta i ett brett, vilket medför viss problematik inom laboratoriemedicin SÖSR då vi 
alla har inköpt material där hållbarhetstiden börjar gå ut.  
 
Gällande samarbete inom SÖSR så är viljan stor men det är svårt att lösa informations- och 
logistikproblematiken. Följande kontaktpersoner är utsedda i resp. region och har ansvar för 
kommunikation gällande laboratoriemedicins labanalyser, provtagningsstrategier och 
materialhanteringsfrågor:  

• Willem De Leeuw, Andreas Käll, RÖ  
• Anna Johnsson, Henningsson, och Anna Österström, RJL  
• Annika Karlsson Wistedt, RKL  

 
 

5.2 Dialog och presentation inför beslut om förstudie Information och bilddelning 
inom SÖSR 
 
Ordf. RAG Radiologi Björn Forsberg inleder presentationen med en kort genomgång av 
historik, syfte och mål. Andreas Käll, utvecklingschef och adjungerad till mötet presenterar 
tänkt upplägg av förstudien (se grov skiss nedan)  
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(I övrigt, se bilagor 6,7 och 8) 

 
Beslut: RPO MD agerar beställare av förstudien och godkänner Andreas Käll vid 
Diagnostikcentrum i Linköping som förstudieledare. Förslag på Förstudiedirektiv och 
tillsättande av Styrgrupp med ordf. Mathias Axelsson samt uppdragsbeskrivningen till Andreas 
Käll godkänns vid mötet. Andreas Käll ansvarar för att snarast: 

• kontakta eSpir, Eva Järvholm för att de ska erbjudas vara delaktiga i arbetet 
• ta fram underlag till RSL inkl. uppdragsbeskrivningar till RSG för Juridik. Underlaget 

sänds till Liselotte för vidare process i AU för RPO samt därefter till KR och RSL.  

6. Sammanfattning och avslut  
Ordföranden tackar deltagarna för engagemang vid dagens möte och denna termin, innan hon 
kort summerar dagens punkter. 
 
Nästa möte med RPO-MD 20200819.  
Alternativt behöver vi p g a coronapandemin genomföra detta som ett längre videomöte inkl. digitalt 
forum med RAG under förmiddagen. Efter AU i början av augusti tas beslut och inbjudan sänds till 
övriga i RPO. 
 
Vid anteckningarna,  
Liselotte Joelsson processtöd och sekr. för mötet  
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