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Mötesanteckningar Medicinsk Diagnostik 
Datum 2020-08-19 
Plats               Videomöte kl. 08:30-12:00  

 
                     Närvarande  Anna Österström, ordf. Jönköping  
 Liselotte Joelsson, sekr. Östergötland  
 Robert Ring  Östergötland  
 Fredrik Enlund  Kalmar  
 Björn Forsberg (samt RAG Rad) Kalmar 
 Hanna Odén Poulsen  Jönköping 
 Inga Zelvyte (NPO)  Jönköping 
  
                     Adjungerande Ordförande i resp. RAG MD  
 Anna Henningsson   RAG Mikrobiologi 

 Birgitta Clinchy   RAG Transfusionsmedicin 
 Sofia Nyström   RAG Immunologi 
Frånvarande  Anna Bodén  RAG Patologi 
 Tobias Strid  RAG Molekylär 
 Elisabeth Aardahl  RAG Kemi 

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

 
2. Föregående protokoll 
Lades till handlingarna efter det att Anna informerat om att Kunskapsrådet och RSL inte 
haft något möte och inget nytt finns därför att återrapportera. RAG Molekylärdiagnostik 
har inte fått information från RPO Cancer och kommer därför leverera sin rapport 
gällande bröstpanelen senare i höst.   

3. Aktuellt från respektive region 
Respektive region rapporterade övergripande från hemlänet med särskilt fokus på 
medicinsk diagnostik, pandemiläge, provtagningsstrategi, PCR och antikroppstestning 
(AK), tillgänglighet, personalläge, ekonomi m.m.  
 
Laboratoriemedicin: Sammanfattningsvis ser alla regioner att utmaningen främst 
ligger i att få till en bra provtagning och labprocess med tillräcklig kapacitet inför 
erbjudandet om AK-testning till allmänheten under hösten. Gällande PCR har samtliga 
regioner en viss överkapacitet, d v s inflödet är i nuläget fortsatt mindre än vad resp 
region har kapacitet att analysera. Dialog förs om behov av stegvis uppskalning av AK, 
egenavgifter, svarshantering mm.  
Beslut: Att fortsatt delge resp. regions kommande planer och dokumentation.  
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Radiologi: Samtliga röntgenkliniker inom SÖSR har tappat produktion under året, 
främst p g a minskat inflöde av remisser under våren. Nu är dock verksamheterna igång 
som vanligt och bedömningen är att radiologin ska kunna hantera inflödet då övriga 
verksamheter tar tag i uppskjutet vårdbehov.  

 

4. Statusrapporter och Informationspunkter 

4.1 RPO MD Aktuella ärenden           
 

4.1.1  Ökat kapacitetsbehov Klinisk Genetik Regionmottagning SÖSR 

Fredrik meddelar att Kalmar står bakom förslaget om utökad finansiering till 
Klinisk Genetik. Anna har haft möte med såväl Jan-Erik Karlsson, en av RJLs 
representanter i RSL, som representanter på onkogenetisk mottagning i 
Jönköping. De står bakom att behovet inom genetik har ökat och att 
budgetramen har behov av utökning. De framför dock en del önskemål gällande 
komplettering av statistik i underlaget, för att synliggöra hur resp region nyttjar 
regionmottagningens resurs. Detta ses över och regionmottagningen inom 
Klinisk Genetik kommer bjuda in till dialog i oktober 2020. Jan-Erik Karlsson 
önskar även att fördelningsnyckeln vid en eventuell utökning av 
regionmottagningens budgetram ska ses över, där hänsyn tas till befintlig lokal 
kompetens och kapacitet inom resp region. RJLs synpunkter gällande 
fördelningsnyckel i regionavtalet är dock inte en RPO-fråga, utan detta är något 
som Jan-Erik Karlsson behöver lyfta till RSL separat. 

Beslut: Ny version korrigeras enligt önskemål och sänds till RSL av Lotta 
(underlaget bifogas minnesanteckningarna). 

4.1.2 Remiss-svar gällande Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i 
föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet.  

Uppdraget har RPO gett till Birgitta Clinchy, RAG Transfusionsmedicin och 
hon har även engagerat RAG Mikrobiologi och Anna Henningsson i detta 
arbete. Deadline för inlämnande av svar till SVN är den 4 september. 

Kommentar: Resp. region sände in var sitt remissvar. Birgitta kommer göra en 
sammanställning av svaren till RPO-MD.  

4.2 NPO-MD      

Inga Zelvyte informerar om att uppstart av NAG NGS Cancer och 
kompetensinventering sker den 26 augusti och att följande ärenden är avslutade: 

• Kunskapsstöd framtaget av nationellt programområde (NPO) för 
medicinsk diagnostik, gällande obduktion av patienter med covid-19. 
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/kunskapsstodcovid19/med
icinskdiagnostikvidcovid19.1021.html  

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/kunskapsstodcovid19/medicinskdiagnostikvidcovid19.1021.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/kunskapsstodcovid19/medicinskdiagnostikvidcovid19.1021.html
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• Sammanställning av enkätundersökning distribuerades till relevanta 
professions-/specialistföreningar, samtliga sex sjukvårdsregioner och 
andra NPO och NSG. 

 
Följande arbeten har pausats under sommaren:  

• Förstudie om upphandling av remittentstöd för radiologiska och 
nukleärmedicinska undersökningar.  Nominering till NAG som ska 
leverera förstudien pågår.  

• Uppdragsbeskrivning för NAG Nationell blodförsörjningsplan och 
beslutsstöd för blodanvändning pågår. 

• Uppdragsbeskrivningar för insatsområde Nationell samordning av 
nomenklatur och kod för undersökningar och tester inom 
laboratoriemedicin pågår för Röntgen och resten av diagnostik.  

• AI inom mammografi.   

• Insatsområde – Nationell strategi för digitalisering av patologisk 
bilddiagnostik.  

Beslut: Inga framför önskemålet att RPO behöver återkoppling från sammankallande i 
förstudien gällande remittentstöd för radiologiska och nukleärmedicinska 
undersökningar. 
Kommentar: SSM har efter mötet beviljat dispens gällande beslutstöd tom 2021-12-31  

4.3 Finansiering Organnätverk inom radiologi, SÖSR 
Detta ärende har inte fått sin lösning och röntgenkliniken på US i Linköping står fortsatt 
för hela kostnaden. Vår ansökan om kompetensmedel från RSL avslogs med anledning 
att RSL tagit bort den möjligheten och att medel för kompetensutveckling istället lyfts 
in i RSL ordinarie budget. Östergötland har försökte lyfta in detta i ordinarie prisärende 
men fick avslag. Förslag är att på nytt kontakta RSL för att se om vi kan få med denna 
finansiering i region-avtalet 2021.    

Beslut: Lotta kontaktar RSL stab i ärendet via Göran Atterfors. 
  

                      5. Övriga frågor   

5.1 Nivåstruktureringsarbete SÖSR  
Björn tog upp frågan om vem det var som ledde arbetet när kirurgen nivåstrukturerades 
inom SÖSR och menar att det inom diagnostiken borde sättas upp ett liknande arbete. 
Robert informerade om det nivåstruktureringsarbete som gjorts har skett via RCC och 
där en strikt uppsatt modell har används, 
Beslut: Vi tar med oss frågan om nivåstruktureringsarbete inom diagnostiken till 
kommande möten inom RPO 
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5.2 Behov av att anordna en workshop med klinisk patologi  
Fredrik lyfter behovet av att anordna en workshop inom klinisk patologi under 
hösten/vintern. Tanken är att nå våra ST-läkare och handledare för att stärka samarbetet 
inom SÖSR. Förslag är att anordna en heldag med workshop och interna och möjligtvis 
också extern föreläsare på plats   
Beslut: RPO står bakom förslaget att Fredrik och Hanna kontaktar RAG Patologi och 
påbörjar planeringen. 

5.3 Alternativa anställningsformer SÖSR  
I samband med dialogen kring workshop patologi lyfts även tankar om vi skulle kunna 
ha alternativa anställningsformer inom diagnostiken inom SÖSR.  
Beslut: Anna och Lotta tar med sig detta till AU för att se hur och var vi kan lyfta 
denna fråga vidare. 

6. Digitalt Forum 
Ordföranden hälsar välkommen till Digitalt Forum och inleder med syfte och mål med 
dagens möte är.  

• Att stärka nätverket och kontakten såväl mellan RPO och resp. RAG, som 
mellan resp. RAG.  

• Att tillsammans kunna synliggöra aktuella frågor och utmaningar där samverkan 
och ytterligare ledningsstöd kan vara aktuellt.  

 
Anna repeterar hur samverkansorganisationen inom SÖSR är uppbyggd och ger en 
återblick över det som hänt, dels sedan senaste mötet med RAG, dels övriga aktuella 
frågor inom RPO Medicinsk Diagnostik. 
(se bifogat bildspel)  
 
Resp. närvarande RAG-ordföranden ger oss övriga deltagare en nulägesbeskrivning 
inkl. de utmaningar som de står inför. 
 

• RAG Mikrobiologi, Anna Henningsson meddelar att gruppen har haft mycket att 
samverka kring och att de i våras började ses för avstämningar varje vecka med 
anledning av Coronapandemin. Dessa möten kommer fortsätta under hösten men 
med en minskad frekvens.  

 
• RAG Transfusionsmedicin, Birgitta Clinchy meddelar att man inom SÖSR har 

en lång tradition av samverkan inom sitt specialistområde men att kunna 
fokusera inom RAG är värdefullt. Man ska nu återuppta arbetet med remissvar 
(förslag på nya blodföreskrifter) där både socialstyrelsen och läkemedelsverket 
vill ha in remissvar.   

 
• RAG Immunologi, Sofia Nyström lyfter problematiken med IT och då 

framförallt att vi inte kan dela digitala remisser och svar inom SÖSR. Olika 
piloter har varit igång men diagnostiken behöver få till strategier inför ett 
breddinförande.  
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Beslut Lotta ser över vad resp. piloter resulterat i och hur arbetet med 
Labportalen fortskrider  

 
• RAG Radiologi, Björn Forsberg meddelar att regionen är i behov av ytterligare 

en PET-CT och har beslutat att uppdatera sin behovsanalys för att få stöd i att 
driva detta vidare. Fortsatt har inte jämlik vård uppnåtts gällande CT kranskärl, 
trots beslut om att införa metodiken i samtliga regioner. Arbetet med förstudien 
(Bild och informationsdelning) är uppstartad. 

 
• RAG Patologi, Anna Boden meddelar inför dagens möte att samarbetet inom 

gruppen är god under pandemin (ffa gällande obduktioner). De har också 
genomfört en inventering kring PD-L1 analyser, framtidsbehov och plattformar 
samt haft dialoger inom cytologin. De har sett över möjligheter och hinder till 
samarbete och konstaterar att ackrediteringen, IT och juridik samt de olika 
preparatens/analysernas frågeställningar och omfattning, skiljer sig mellan 
länssjukhus och universitetssjukhus p g a bland annat nivåstrukturering. IT och 
juridiken försvårar möjligheten att ”dela” diagnostik mellan varandra. Anna 
anser att det är positivt med informationen om att den sjukvårdsregionala 
samverkansgrupp för juridik och informationssäkerhet kommer igång med sitt 
arbete inom SÖSR. Områden att hantera inom RAG Patologi under hösten är 
”hur vi ändå trots svårigheter” att dela preparat (kunskapsmässigt, praktiskt, 
tekniskt) ska kunna arbeta för ett ökat samarbete internt inom patologi för att 
förkorta och jämna ut ledtider.  

 
Digitalt forum avslutas med att informera om att inbjudan till ett nytt dialogmöte (20 
okt) med resp. ordförande i RAG kommer då agendan är fastställd.   
 

7. Gemensam reflektion efter Digitalt forum 
Samtliga RAG har startat upp, grupper är formerade och dialoger och möten rullar på, 
vilket vi ser som ett framgångskoncept för utökad samverkan inom SÖSR. Vi kan 
återigen konstatera att samtliga RAG har stort behov av stöd inom IT- och juridik-
frågorna, främst gällande informationsdelning och av att kunna samarbeta inom 
diagnostiken genom att skicka labanalyser och bilder inom SÖSR. Detta fokusområde 
behöver ytterligare tydliggöras i RPO MDs handlingsplan inför 2021.  

8. Sammanfattning, Avslut 
Ordföranden tackar alla deltagare för värdefullt engagemang vid dagens möte. 

Bilagor  
• Bildspel Anna Österström  
• Slutrapport Ökat kapacitetsbehov, Klinisk Genetik regionmottagning 
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