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Ordförande  

 Regionsjukvårdsledningen 

Övergripande handlingsplan för  
RMPO Medicinsk Diagnostik 2020 

 

RMPO MD organiserar samverkan mellan de diagnostiska specialiteterna inom sydöstra 

sjukvårdsregionen. Det betyder att uppdraget för RMPO MD är att samordna och underlätta samverkan 

för följande medicinska specialiteter med delvis mycket olika samarbetsytor mot vården.  

 Klinisk patologi och cytologi 

 Klinisk kemi,  

 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin 

 Klinisk mikrobiologi 

 Klinisk farmakologi 

 Klinisk genetik 

 Radiologi 

 
På nationell nivå har dessa medicinska specialiteter även separata nätverk och samarbetsforum. 

Bemanning RMPO MD 
Under 2020 kommer ordförandeskapet tas över av RJL och Anna Österström blir ny ordförande. 

Från Kalmar ingår nuvarande ordföranden Fredrik Enlund, Diagnostikcentrums chef och 

radiologens verksamhetschef Björn Forsberg. Från Region Jönköpings län deltar Hanna Odén 

Poulsen, verksamhetschef laboratoriemedicin, och Anna Österström, Utvecklingschef. 

Östergötland representeras av Diagnostikcentrums chef, Robert Ring och Liselotte Joelsson som 

deltar som gruppens processtöd. Verksamhetschefsrepresentant i Östergötland är för närvarande 

vakant. Representant NPO-MD för SÖR Inga Zelvyté ingår from 2020 i RMPO-MD.  

 

Mötesstruktur RMPO MD 
Ordinarie möten genomförs enligt tidsplan med 4 distansmöten och 2 fysiska träffar under året. 

Vid de tillfällen vi träffas ses vi i sjukhusmiljön inom sydöstra sjukvårdsregionen, där vi 

kombinerar mötet med ett studiebesök i någon av våra verksamheter,  

Inför varje möte har ett arbetsutskott träffats och förberett agendan. Tidsplanen för 2020 är ännu 

inte fastställd men publiceras på hemsidan. https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44949 

 

Förbättringsområden  
För 2020 har RMPO förutom den övergripande handlingsplan följande specifika 

handlingsplaner: 

 Fortsatt stöd till regionala arbetsgrupper RAG   

 Fortsatt stöd till RAG-Radiologi att driva arbetet i de subspecialiserade organnätverken  

 Samverkan kring Molekylär Diagnostik och Genomic Medicine Center (GMC) 

  

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44949
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Motivering ‒ behov och syfte 
 

RMPO ska fungera som en kanal för att förmedla uppdrag till resp.organisation från 

kunskapsrådet Diagnostik och Sinnen. 
 

En av de viktigaste uppgifterna är att skapa förutsättningar för att professionen inom de 

diagnostiska specialiteterna möts med syftet att gemensamt utveckla och sprida ny kunskap och 

att samhandla genom arbetsdelning inom medicinsk diagnostik 

 

Medicinsk diagnostik är ett brett fält med snabb tekniskt utveckling. RMPO behöver regionala 

arbetsgrupper (RAG) inom de olika disciplinerna till vilka vi kan förmedla uppdrag och från 

vilka vi kan ta emot resultat. RMPO kan också ta emot behov och frågeställningar som lyfts 

inom resp. RAG. 
 

Patientlöfte och mål 
 

Handlingsplanerna ska tillgodose nedan patientlöften: 

 erbjuda diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte 

 få tillgång till jämlik vård 

 erbjudas kostnadseffektiv vård 

  

Samt för GMC-delen  

 Verka för en ökad forskningsinsats inom regionen. 
 

Metod och åtgärd 
 

 RMPO MD har utsett representanter och upprättat uppdragsbeskrivningar till de RAG 

som startades under 2019. Inför bildandet av resp. RAG genomfördes ett uppstartsmöte 

där representanter från RMPO MD träffat vald ordförande och ledamöter. Under 2020 

har vi fokus på att vidmakthålla samarbetet och stötta resp. RAG i deras arbete (se sep 

bilaga Handlingsplan Fortsatt stöd till regionala arbetsgrupper). 

 

 Den nationella satsningen inom GMS och etablering av ett GMC - Genomic Medicine 

Center i Linköping, kommer att påverka den molekylära diagnostiken med kliniska 

NGS-analyser. För att vi tillsammans mellan sjukvård, akademi och företag ska kunna 

erbjuda en förbättrad, mer jämlik vård måste sjukvården vara den aktiva diagnostiska 

parten. RMPO MD har representanter med i styr och ledningsgrupperna. Har etablerat 

forum för linjesamverkan samt startade upp en specifikt RAG för Molekylär 

Diagnostik.  (se sep bilaga, Handlingsplan 2020, Samverkan kring GMC. NGS och 

Molekylär Diagnostik).  

 

 RAG Radiologi kommer fortsatt erbjudas stöd från RMPO i sitt arbete att utveckla sina 

organnätverk inom Sydöstra sjukvårdsregionen (se sep bilaga, Handlingsplan fortsatt 

stöd till RAG-Radiologi)  

 

Konsekvensbeskrivning 
 

Regionala arbetsgrupper med deltagare från professionen förväntas skapa bra diskussionsforum 

samt stärka återrapporteringsfunktionen till RMPO.  

 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

För invånare, patient och närstående bör det leda till att man på sikt kan uppnå en mer jämlik 

vård. För verksamheterna och medarbetare bör det leda till att man kan lära av varandra och 

fördjupa samarbetet inom Sydöstra Sjukvårdsregionen.  

 

NGS-tekniken, och även annan molekylärbiologisk analys, är kostsam och kompetenskrävande 

varför det är mycket viktigt att vi ökar samverkan inom regionen.  

 
Det finns idag en ojämlikhet i landet där bostadsort avgör om en subspecialist kommer bedöma 

den radiologiska undersökning eller inte. Verktygen för att komma till rätta med detta problem 

stavas telemedicin och nätverksbyggande. Genom att utnyttja de möjligheter som finns redan 

idag för att bedöma undersökningar på distans och genom att bygga upp samarbeten inom 

subspecialistområden i sydöstra regionen skapas möjlighet för en jämlik vård med hög kvalitet. 

RMPO kommer därför aktivt stötta RAG Radiologi i att driva organnätverken inom SöSR. 
 

Ansvarsfördelning 
 

RMPO MD ansvarar för att: 

 

 Samverka och följa upp arbetet med resp. RAG inom områdena Klinisk Patologi, 

Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Kemi. Klinisk Immunologi, Klinisk transfusionsmedicin 

och Molekylär Diagnostik och Radiolog  

 Bevaka utvecklingen inom Genomic Medicine Center (GMC) samt att en samverkan 

kring kliniska molekylärbiologiska analyser sker tillsammans med RAG Molekylär 

Diagnostik  

 Stötta RAG Radiologi i att etablera samtliga organnätverk under året.  

 Bevaka beslut från RSL samt stötta RAG för att möjliggöra informations och 

bilddelning inom SöSR 

 

Uppföljning och utvärdering  
 

Samtliga uppdrag och handlingsplaner kommer att följs upp kontinuerligt tillsammans med 

resp. RAGs ordförande och slutredovisas i RMPO MD 2020. 

  

 De regionala arbetsgrupperna kommer följa en mötesstruktur och publicera sitt material 

och mötesanteckningar på hemsidan. 

  

 Under 2020 kommer RMPO MD följa den ledtidsdata som rapporteras in till SKL 

databas från Radiologin och Klinisk Patologi.  

 

 Ett framtida mål är att resp. RAG tar fram och beslutar vilka gemensamma nyckeltal 

RMPO MD ska följa upp inom Sydöstra sjukvårdsregionen.  

 

Samverkan 

Nationell nivå 
NPO Medicinsk Diagnostik etablerades först under 2019 i och med den nya kunskapsstyrningen 

nationellt och RMPO MD representeras av Inga Zelvyte, Överläkare inom Klinisk Kemi, 

Region Jönköpings län. Inga Zelvyte adjungeras för närvarande in på RMPO möten men 

kommer under året 2020 ingå som ordinarie ledamot i RMPO-MD. 
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Sjukvårdsregional nivå 
RMPO MD behöver ha en nära samverkan sjukvårdsregionalt, med framförallt med 

Kunskapsrådet Diagnostik och Sinnen. En bra samverkan med övriga av vårdens RMPO, 

Region IT och Medicinsk Teknik är en grundförutsättning för att vi inom RMPO MD ska kunna 

erbjuda vår kompetens i den framtida utvecklingen. Specialiteten med medicinsk diagnostik 

spänner som en matris genom flera andra programområden.  

 

Lokal nivå och kommuner 
Eftersom medicinsk diagnostik utgör navet i hälso- och sjukvården och är basen för de flesta 

medicinska beslut, behandlingar och vårdprocesser behöver RMPO och framförallt våra RAG 

samverka med samtliga specialistkliniker och primärvård och kommunerna lokalt. 

   

Patientföreträdare 
RMPO MD saknar patientföreträdare som ordinarie ledamot.  


