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Mötesanteckningar Medicinsk Diagnostik 

Datum 2020-11-16 

Plats               Videomöte kl. 13:00-16:30  

 

                     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  

 Birgitta Clinchy   RAG Transfusionsmedicin  

 Anna Bodén  RAG Patologi  

 Elisabeth Aardahl  RAG Kemi  

 Tobias Strid  RAG Molekylär 

Frånvarande  Anna Henningsson   RAG Mikrobiologi  

 Sofia Nyström   RAG Immunologi 

Inbjudna föredragare Andreas Käll, Förstudieledare Östergötland 

 Carl Sköller, FO Lab  Östergötland  

 

1. Inledning 

Ordföranden hälsade välkommen och informerar kort om mötets programpunkter. 

 

2. Föregående protokoll 
Lades till handlingarna  

3. Aktuellt från respektive region 
Respektive region rapporterar övergripande från hemlänet med särskilt fokus på 

medicinsk diagnostik, pandemiläge, provtagningsstrategi, tillgänglighet, personalläge, 

ekonomi m.m.  

3.1 Aktuellt från radiologin 

Inom radiologin lyfter Kalmar att förutom pandemiläget, arbetar de specifikt med de 

konsekvenser den påtagliga bristen av röntgensjuksköterskor medför. 2 av 3 

röntgenkliniker har nu bemanningssköterskor kontrakterade för att klara sin verksamhet. 

I Jönköping har man utmaningar med utlovade ledtider inom CT, MR och mammografi. 

I Östergötland har man uppdaterat målbilden för sjukvården och röntgenklinikerna 
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arbetar enligt ny pandemiplan som i steg 1 tar bort i första hand forsknings- och prio 8 

patienter. Dock körs screeningverksamhet och 70+ som vanligt  

3.1 Aktuellt från laboratoriemedicin samt dialog utifrån 
pandemiläget inom SÖSR  

Inom laboratoriemedicin är läget ansträngt i hela SÖSR i och med de sista veckornas 

överraskande vändning i smittspridningen, vilket medför ytterligare ökat behov och 

krav på att utföra många fler PCR-analyser. Inom laboratoriemedicin pågår därför full 

aktivitet som fortsatt belastar verksamheterna hårt i samtliga regioner. Det pågår 

frekvent många strategiska möten gällande provtagning, PCR och planerade antikropps- 

tester.  

 

Robert, Fredrik och Anna presenterar nuläget gällande frekvens av analyser per dag, 

antal smittade per region och antal inneliggande patienter. Vi får en kort statusrapport 

om arbetet som förs på strategiskt nivå inom resp. region och nationellt där Lena 

Hallengren i nästa vecka ska presentera en ny målbild gällande massprovtagning.  

 

Eftersom samtliga lab är hårt belastade ställs idag extra frågor till RJL gällande deras 

samarbete med externa lab, hur de gjort för att verifiera kvalitet m.m.  

 

4. Övrig information och frågor inkomna till dagens möte 

4.1 Nationellt nätverk inom Patologi 

Robert informerar om att Anna Boden ordf. RAG Radiologi har mottagit besked från 

Christina Kling Hassler, verksamhetsstrateg och överläkare på Inera, om att de inte har 

för avsikt att gå vidare med projektet ”Nationellt diagnostiskt nätverk inom patologi”. 

Utifrån rekommendationen från Programrådet 20201106 beslutade Ineras VD att inte gå 

vidare med detta projekt, trots att tillräckligt många regioner tidigare hade beslutat att 

stödja projektet med finansiering. För närvarande finns därför inga nya planer på ett 

genomförande.  
 

Inera meddelar: 

 För att påverka möjligheten att ärendet åter ska komma upp till diskussion och 

prioritering föreslås kontakt med respektive programområdesrepresentant och 

regionledning för att påtala behovet. Om man väljer att prioritera en utveckling 

så finns en bra förstudie gjord. 
 

Beslut: Informationen tas upp med RAG Patologi i dagens digitala forum  

 

 
 

4.2 Remissvar på 3 nya personcentrerade vårdförlopp  

Lotta meddelar att RPO MD missat deadline på inlämnande av remissvar till RSL på de 

tre nästkommande personcentrerade vårdförloppen, med anledning av 
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remissvarsprocessen pausades under pågående pandemiarbete. Kontakt har därför tagits 

med RSL stab och anstånd har beviljats RPO MD att inkomma med synpunkter i 

efterhand. Lotta har i arbetet mottagit alla andras RPO svar och bedömer att AU med 

hjälp av RAG inkomma med ett svar innan deadline.  

5. Statusrapporter och Informationspunkter RPO MD  

5.1 Alternativa anställningsformer SÖSR  

Det var i samband med dialogen kring att anordna en workshop inom patologin vid 

föregående möte det lyftes funderingar på om det borde finnas alternativa 

anställningsformer för att främja samarbete inom SÖSR. Anna har lyft förslaget med 

HR-direktören inom RJL för vidare dialog med HR-direktörerna inom SÖSR.   

 

Kommentar: På dagens digitala forum kommer frågan upp igen i samband med att 

samtliga ordföranden i deltagande RAG vittnar om den problematik som finns att inte 

lokalt kunna rekrytera rätt kompetens inom diagnostiken. 

 

Beslut: Bedömningen är att förslaget kan få en större vikt om det kan förses med 

relevanta behovs- och konsekvensbeskrivningar. AU tillskriver resp RAG att inkomma 

med en behovs- och konsekvensbeskrivning för de områden där brist på rätt 

specialistkompetens saknas. ”Vad kan bristen på rätt kompetens inom resp 

subspecialisering innebära för diagnostiken och invånare inom SÖSR?” 

5.2 Handlingsplan RPO MD 2021  

Kunskapsrådet (KR) har meddelat att det är tillräckligt att handlingsplanen för resp 

RPO lämnas in i powerpoint-format till mötet i november. Anna går kort igenom 

innehåll med gruppen som haft förslaget ute på remiss. Beslut fattas att den kan sändas 

in till KR. Om vi i efterhand vill göra förändringar sänder vi in en reviderad version av 

handlingsplanen till KR. 

 

Beslut: Lotta sänder in RPO MDs handlingsplan till KR senast den 17 nov.  

6. Digitalt forum  

Anna hälsar RAG ordföranden och adjungerande gäster välkomna till Digitala forum 

6.1 Erfarenhetsbyte Digitalisering  

6.1.1. Informations- och digital svarshantering, SÖSR Lab 
 

Carl Sköller, förvaltningsledare inom förvaltningsobjekt Laboratoriemedicin i 

Östergötland, är inbjuden för att ge oss en lägesrapport om hur långt arbetet med 

digitaliseringen av bl a ”Skickeprover” kommit, sedan beslut om ökad digitalisering 

togs för drygt 8 år sedan.  

Carl inleder först med att klargöra varför vi inom laboratoriemedicin önskar och har 

behov av att digitalisera remiss- och svarsflöden inom SÖSR. Därefter presenteras en 

nulägesbild (se bild nedan). 
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Carl delger även oss sin bild på vad som händer inom området informationshantering 

och digital svarshantering, och ger en statusuppdatering om hur Infosolutions Lab-

portalen kan användas. För mer detaljer, se bifogat bildspel.  

Dialog: Resultatet är nedslående avseende tempo och resultat. Deltagarna i Digitalt 

Forum anser att något behöver göras. Carl upplyser att om vi vill öka takten behöver 

underlag för beslut tas fram och samverkansform etableras som kan arbeta med detta 

inom SÖSR. Deltagare från RAG poängterar att vi inte kan vänta med att försöka göra 

något och eftersom faxhantering inom kort inte längre kommer vara möjlig medför det 

ytterligare svårigheter att samarbeta inom SÖSR. Fredrik har frågor varför inget gjorts 

eller pågår tillsammans med Kalmar och får besked om att det framkommit att 

kommentarer inte kommer med i de piloter som genomförts och det är därför att arbetet 

inte fortsatt. Fredrik meddelar att han kommer kontakta Sara Haraldsson i Kalmar, för 

att få mer detaljer.  

 

Beslut: RPO MD tar med frågan om en RAG eller tillfällig arbets-/projektgrupp ska 

bildas som ges i uppdrag att komma vidare med informations- och svarshanteringen och 

för skickeprover inom laboratoriemedicin. Beslutas att AU uppdrar åt förvaltningsledare 

Carl Sköller och Andreas Käll (som är objektsägare FO Lab) att ta fram ett underlag 

om vad innehållet i ett uppdrag från RPO MD bör innehålla. 

  

6.1.2 Förstudie för Informations- och bilddelning, SÖSR Radiologi 
Andreas Käll utvecklingsansvarig på Diagnostikcentrum och förstudieledare för 

Informations- och bilddelning inom radiologi ger en statusrapport om arbetet så här 

långt. Han inleder med att beskriva radiologins övergripande effektmål  

 Patienter ska kunna undersökas på vilket av sjukhus som helst inom sydöstra 

sjukvårdsregionen oavsett varifrån remittering sker och var och av vem bilderna 

granskas (smidig remissöverföring måste vara möjlig) 
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 Remittenter ska komma åt svar och bilder i realtid oavsett var undersökningen 

görs eller var granskning sker (exempelvis för akuta patienter som flyttas inom 

SÖSR eller som förberedelse för MDK) 

 Granskande parter ska kunna hjälpa varandra (bild- och notationsdelning måste 

vara möjlig) 

 Patienter och privata vårdgivare ska i möjligaste mån ha samma funktioner som 

de tre huvudmännen  

 

Dessa effektmål är så pass generella och skulle till stora delar lätt kunna anpassas till att 

gälla övergripande, för många andra inom SÖSR, ex laboratoriemedicin.  

Vi får en genomgång om hur dialoger inom RAG Radiologi under flertalet år pågått och 

vilka potentiella nyttor man ser att detta arbete kan åstadkomma på sikt inom SÖSR.  

Andreas fortsätter beskriva syfte och mål för den nu pågående förstudien och visar den 

planerade tidslinjen för arbetet. Han går också igenom de pågående uppdragen till 

respektive arbetsgrupp i informationsjuridik, IT infrastruktur samt avtalsjuridik. För mer 

detaljer, se bifogat bildspel.  

Kommentar: Med anledning av att denna förstudie för information- och bilddelning 

inom radiologin, SÖSR har fått bifall om äskade resurser inom Juridik och IT från RSL 

är Andreas Käll adjungerad in till KR i november 2020. 

Beslut: RPO MD kommer följa upp förstudiearbetet och bjuda in både Andreas och 

Carl till Digitalt forum 2021.  

6.1.3 Sammanfattande och avslut digitaliseringspunkterna  
Ordföranden tackar adjungerande gäster och ber att få återkomma med uppdrag och ny 

inbjudan till digitalt forum under 2021  

6.2 Nätverksdialog  

Birgitta Clinchy från RAG Transfusionsmedicin återrapporterar kort om det 

omfattande arbete dem, tillsammans RAG Mikrobiologi har utfört för att kunna lämna 

svar till Socialstyrelsen och även läkemedelsverket gällande ”Remissvar på 

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) 

blodverksamhet”. I dessa framgår kravet att det inte längre räcker med att vara 

överläkare i kemi, utan man behöver subspecialitet för att kunna ha det medicinska 

ledningsansvaret inom blodverksamheten enligt de nya föreskrifterna. Birgitta lyfter 

också upp att Sofia Nyström RAG Immunologi står inför samma problematik d v s att 

subspecialiserade läkare är en bristvara både nationellt och inom SÖSR. Fredrik 

tillägger att Kalmar redan har problem med att rekrytera läkare inom Klinisk Kemi.  

 

Gruppen har därefter en dialog om innebörden utifrån kravet och förändringen samt 

vilka konsekvenser detta innebär för laboratoriemedicin inom SÖSR. Den redan 

påbörjade aktiviteten att anställa fler ST läkare som randar sig på US kommer inte att 

vara tillräckligt. Björn från RAG Radiologi lyfter samma problematik även gäller inom 

radiologin. 

   

Konsensus: Detta är något vi tillsammans behöver ta tag i 
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Beslut: I ett första steg överenskommer vi med närvarande RAG ordföranden, att AU 

RPO MD sänder ut ett uppdrag till dem alla för att de ska bidra med information och 

konkretisera problematiken med att inte kunna rekrytera rätt kompetens till 

verksamheterna inom Medicinsk Diagnostik inom SÖSR  
 

Tobias Strid från RAG Molekylärdiagnostik meddelar att deras uppdrag gällande 

Bröstdiagnostik (PAM 50) snart är klar, sista versionen är ute för slutgodkännande av 

RAG deltagare och därefter sänds rapporten till RPO MD. I korthet förordar de inte att 

vi ska sätta upp det i egen regi inom SÖSR eftersom analyspris skulle bli för dyrt (över 

20 000:-) utan rekommendationen är fortsätta ta hjälp av andra lab (ex Uppsala). Tobias 

berättar vidare att årsvolymen bedöms vara för låg för att detta ska vara 

kostnadseffektivt. 

I dialog meddelar Anna Boden att istället för att sända till annat Lab, kan remittenterna 

också välja och få ett tillfredställande svar genom att använda den gamla 

Immunologiska Lab metoden för risk-stratifiering.  

Beslut: Tobias sänder slutrapporten till RPO MD  

 

Dialog om projektet Nationellt diagnostiskt nätverk inom patologi (Inera) 

Information om Ineras beslut och avsikt att inte gå vidare med projektet Nationellt 

diagnostiskt nätverk inom patologi, leder till att vi alla får vetskap om att NPO MD 

redan haft planer om att skapa ett NAG inom Klinisk Patologi, där även ordf. Anna 

Boden RAG Patologi blivit tillfrågad att delta.  

Beslut: Vi lyfter inte behov av att Inera ska återuppta arbetet utan uppdrar Inga och 

Anna B hålla kontakten i ärendet framöver.  
 

Sammanfattande och avslut på Digitalt forum  

Ordförande avslutar Digitalt forum genom att tacka samtliga för ett bra möte och 

informerar kort om innehåll i handlingsplan 2021 samt att RPO i samband med utskick 

av mötesprotokoll avser ge specifikt uppdrag till resp RAG ordförande om behovet av 

en konsekvensbeskrivning gällande rekryteringsproblematiken inom Medicinsk 

Diagnostik, SÖSR .  
 

7. Gemensam reflektion efter Digitalt forum 

RPOs representanter kan återigen konstatera att möten med ordföranden från RAG är 

mycket värdefullt. Samtliga RAG har fortsatt behov av stöd inom IT- och juridik-

frågorna, och vi tror att förstudien inom radiologin kan gynna också fortsatt arbete inom 

laboratoriemedicin, då de övergripande effektmålen i stort sett är desamma.  

 

Vi bör också beakta det som lyfts i och med att ökade krav på specialistkompetens och 

subspecialisering vs brist på kompetens inom SÖSR.  

 

Tack vare dialogen vid dagens möte framkom det också att det redan ska starta ett NAG 

Patologi var mycket bra. Istället för att arbeta med att påverka beslut som Inera tagit att 

avveckla det nationella nätverket inom Patologi, bör vi uppdra till Inga Z och Anna B 

att noga följa progress av en NAG inom Patologi. Hanna framlägger också att vi inte 
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enbart kan lägga tilliten på NPO utan även fortsätta arbeta med samverkan inom 

Patologi inom SÖSR.  

 

 8. Kvarvarande Statusrapporter och Informationspunkter 

8.1 KR, RSL   

Anna informerar att inget nytt Kunskapsråd med Diagnostik och Sinnen (KR) har 

genomförts sedan sist. Nytt möte är inplanerat i slutet på månaden och till detta kommer 

Andreas Käll adjungeras in för att tillsammans med Anna berätta om förstudien för 

informations- och bilddelning inom radiologin. Handlingsplanerna från resp RPO 

kommer också att redovisas.  

Lotta informerar kort att i Regionsjukvårdsledningens (RSL) senaste mötesprotokoll 

5/11som finns publicerat på hemsidan, framgår det att ökat kapacitetsbehovet till 

Klinisk Genetik Regionmottagning sköts på framtiden. Inget officiellt svar från RSL i 

ärendet har ännu inkommit till RPO MD eller Klinisk Genetik Regionmottagning.  

8.2 Nivåstruktureringsarbete inom Diagnostik, SÖSR  

Beslut: Ärendet bordlägges till kommande möten med RPO MD, eftersom ingen ny 

information har framkommit.  

8.3 Workshop med klinisk patologi  

Hanna informerar att uppdraget givits till ordföranden för RAG Patologi Anna Boden 

som med hjälp av studierektorerna kommer fortsätta att planera in den önskade 

workshopen. 

Beslut: Hanna fortsätter följa och stötta Anna Bodén i arbetet framåt. 

8.4  RAG Genetik, RPO MD  

Förfrågan från Klinisk Genetik har inkommit till RPO MD (se bilaga 3, mötesprotokoll  

från Klinisk Genetik inom Sydöstra, möte 28/10) 

 

Synpunkter lyfts vid mötet idag om att det finns en osäkerhet ifall RPO MD är den rätta 

hemvisten och värdorganisation för en RAG Genetik. Historiskt har Klinisk Genetik 

funnits med i MD under alla åren vi var RMPG och det faktum att dåvarande 

Centrumråd hjärta och RSL delgav RMPG flertalet direkta uppdrag inom specialiteten.   

Beslut: Ärendet bordlägges och sätts upp som beslutspunkt till nästkommande möte  

8.5 NPO MD  

Inga statusrapporterar utifrån hennes sista sammanställning 13 november, 2020  

Det har hänt: 

 NAG Digital patologi. Planerad digital workshop om AI inom mammografi 

ställdes in pga av Covid 19. 

Detta pågår: 
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 Uppstart  NAG NGS Cancer, nomineringsarbete pågår. Jan Söderman, Elisabeth 

Noren och Sofie Haglund är förslag från Sydöstra regionen med följande 

kompetenser: informatik, biobank och molekylär biologi. Kommentar RPO MD 

kommer få i uppdrag från NPO inför nomineringsprocessen och Inga ber oss 

övriga att se om aktuella kandidater finns även i Kalmar och Östergötland. 

 NAG remittentstöd, nominering pågår. Henriettae Ståhlbrandt representerar 

SÖSR 

 NAG Nationell blodförsörjning. Förankring pågår, samt förtydligande av 

uppdragsbeskrivning. Kommentar RAG Transfusionsmedicin har tagit fram 

SÖSR remissvar till grund för detta arbete  

 Kodverk: Lab och Bild/funktion. Arbete om  roll- och ansvarsfördelning mellan 

NPO och nationella samverkansgrupp Strukturerad Vårdinformation samt 

Equalis pågår.  

 Arbete  med VP 2021 pågår. Den 4 december preliminär VP  ska vara klar.  

RPO MD Sydöstra är välkommen med förslag om insatser för 2021.  

 Ett nytt förslag om behov för ett system för nationell e-remiss tillkommer i 

verksamhetsplanen för 2021 från en annan region .Vill vårt RPO MD stödja 

förslaget? Kommentar RPO MD står bakom förslaget men är överens om de 

inte kan vänta utan behöver även se till att regionala lösningar kan komma på 

plats inom SÖSR  

 

8. Sammanfattning, Avslut 

Ordföranden tackar alla deltagare för värdefullt engagemang vid dagens möte. 

 

Nästa möte:  

Ett förslag på tidsplan för RPO MD möten 2021 kommer sänds ut på remiss under 

december månad .   

Bilagor  

 Bildspel Andreas Käll, Bild och informationsdelning inom SÖR201116 

 Bildspel Carl Sköller, Presentation ”skickeprover” 

 Minnesanteckningar Klinisk Genetik möte 28/10 


