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Mötesanteckningar RAG PATOLOGI 
Datum 2020-01-07 

Plats Skype 

Närvarande Anna Bodén  

Elanor Falk  

Henrik Engström 

Maria Kullman 

Jenny Thuresson 

Minnesanteckningar 
Kort uppföljning aktiviteter förra mötet. Det var ju inget egentligt möte så det blev inga 

anteckningar. https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44949 är sidan med samlad info.  

Mötesplanering. Vi avvaktar fysiskt möte tills agendan för ett dylikt är tillräckligt tydlig 

och definierad för att ge motivera en dags utbyte med resa och frånvaro. Vi beslutar att 

låta videomötena rulla på så att syfte och mål med en besöksdag klarnar.  

Preliminärt skjuts fysiskt möte till maj alternativt september. 

Nästa möte blir Skypelänk  25/2 kl 11-12. 

Nationellt ledtidsprojekt. Vi arbetar vidare lokalt på kvalitetsuppföljning av levereras av 

data. Kalmar och Jönköping arbetar med att lämna uppgifterom morfologikoder. 

Linköping avvaktar detta i nuläget.  

Vi bedömer att i nuläget är SKLs clickview presentation fortfarande i pilotstadie + 

lokalt behövs fortsatt arbete med datautlämningen innan vi kan börja använda denna 

som nyckeltal men att vi kommer ha med denna som en punkt framledes och respektive 

avdelning ansvarar för att skapa sig en nulägeskontroll som föranleder en kort 

diskussion (5 min). Mål är att när miljön upplevs som stabil ska vi ha en stående analys 

och utifrån ett lärande perspektiv diskutera varandras skillnader. 

ST skola 2020. Vi planerade att lägga upp en bevakning för att denna fortlöper. Anna 

ber ST studierektor Linköping att ånyo skicka ut förfrågan kring dagar och innehåll och 

bevaka att detta fortskrider. Henrik kollar upp status på Lennarts forsknings/fondkontot 

för möjlighet till fortsatt finansiering av kursmiddag.  

PD-L1 inventering. En plan togs fram för detta. 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44949
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Gemensam beställning automatisk RCC koppling RÖ + Kalmar. Status och 

kommunikation kring denna gemensamma beställning avhandlades.   

Lungutredning inkluderande molekylär RÖ/Jönköping. Anna kontaktar regional 

lunprocessledare och ber denne ta initiativ till möte.  

Gemensam bilddiagnostik lösning avhandlades och det finns ett gemensamt önskemål 

om att kunna ha en gemensam lösning för att kunna skicka fall och tillhörande underlag 

för digital granskning. Minsta önskemål är om man får till läsrättighet för ett begränsat 

antal personer (administratörer ev. läkare) till varandras LIS.  

Inga övriga frågor. 

Vid anteckningarna 

Ordf. Anna Bodén  


