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Mötesanteckningar RAG PATOLOGI 

Datum 

Plats 

Närvarande 

2021-02-01 

Skype 

Anna Bodén  

Elanor Falk  

Tommy Svenblad 

Christina Kåbjörn 

Maria Kullman 

Hampus Nobin

Carola Andersson
Jenny Thuresson
Johanna Nordmyr  

Frånvarande 

Minnesanteckningar 

Aktuell lägessituation 
RJL : Situationen är god. Obduktionerna har fortgått under pandemin. Pandemin har 

inte påverkat laboratoriet i någon högre grad. Provinflödet minskat något. Andra 

förändringar pågår som inte är pandemirelaterade. Den externa diagnostiken har 

minskat och större del utförs internt på laboratoriet. 

RKL: Inte heller i Kalmar har pandemin påverkat i någon större utsträckning. Även där 

har obduktionerna fortsatt. Något minskat provinflöde. Personalläget är ansträngt, dels 

p.g.a. sjukfrånvaro men även beroende på uppsägningar. Gäller flera personalkategorier.

RÖ : Något minskat provinflöde, under vårpandemi perioden. Generellt sett för GCK i 

kombination med nya vårdprogrammet. Hög belastning på bårhus-och 

obduktionsverksamhet under vår och nu i vinter. Provtagning för Covid19 utförs på alla 

obduktionsfall. Personalläge ansträngt, i perioder hög korttidsfrånvaro. En positiv följd 

av pandemin är att man i stort sett övergått till ett rent digitalt diagnostikflöde på 

histopatologisidan, vilket gett ökade möjligheter till hemdiagnostik. 

Utmaningar kompetensförsörjning
Underlag togs fram gemensamt till RPO MD

ST-skola 
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RPO MD önskar bidra med ekonomiskt stöd för gemensamma aktiviteter, ex workshop, 

för ST med resp. handledare inom SÖR. Syftet är att uppmuntra till nätverksskapande. 

Mötet enas om att det inte ligger inom RAG patologi att driva frågan. Däremot kan 

man se till att den hamnar hos rätt målgrupp, d.v.s. medicinska chefer lämnar till 

studierektorerna att ta ställning. 

Övrigt 
Ersättare för Anna vid nästa RMPO-möte blir Christina, under förutsättning att 

deltagande under del av mötet blir möjligt. Om inte, kommer redogörelse skicks in utan 

medverkan från oss. 

Önskemål från RCC Öst om rekryteringsbehov i olika processgrupper. Vi kan förmedla 

annonser men inte presentera förslag på lämpliga personer. 

Nästa möte RAG patologi blir efter 2/3 några veckor innan nästkommande RMPO. 

Måndagar föreslås vara en bra mötesdag. 

Vid anteckningarna 

Maria Kullman  


