
Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

2021-01-27  

Mötesanteckningar Medicinsk Diagnostik 

Datum 2021-01-27 

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 

1. Inledning

Ordföranden hälsade välkommen och informerar kort om mötets programpunkter. 

2. Föregående protokoll 2020-11-16

Lades till handlingarna 

3. Aktuellt från respektive region

Det är fortsatt ett högt tryck av inneliggande patienter i hela SÖSR. Krislägesavtal 

förberett i RÖ och i Kalmar dock endast aktiverat i RJL. 

Inom Laboratoriemedicin: 

 Vaccinationer och hur dessa ska prioriteras och hanteras är högt upp på

dagordningarna inom resp. region

 Analyskapaciteten, material och reagens bedöms vara god i samtliga regioner

 Alltjämt en utbredd smitta, främst inom Östergötlands och Jönköpings län. Från

ca 30% ned till ca 15% faller ut som positiva i de analyserade proverna.

Klusterutbrott förekommer i regionernas olika länsdelar.

 Nya analysinstrument (mini PCR) inköpta för att utöka kapaciteten inom snabb-

PCR inom RÖ och RJL Antigentest har införts inom RKL och håller på att

införas inom RJL

 Antalet upptäckta nya mutationer som fått ökad spridning i Brasilien,

Storbritannien, Sydafrika och i Norge är fortsatt låg inom SÖSR. Dialoger pågår

hur storsekvensering med NGS ska användas för genotypning. Fredrik kontaktar

vid sittande möte Richard Rosenquist Brandell GMS för att höra om de

samarbetar med FoHM för att möta ev. efterfrågan från våra regioner.
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 Anna informerar om det nätverk som bildats och fortsatt pågår tillsammans med

bl a samordnare för provtagning och e-hälsostrateger inom SÖSR.

Inom Radiologin: 

 Samtliga radiologikliniker har haft produktionsbortfall under pandemin. För

närvarande undersöks alla där bedömningen är att vård inte kan anstå.

 RKL har brist av röntgenpersonal och precis mottagit beslut att de nekas nyttja

resursförstärkning från externa bolag. Bristen på radiologer inom mammografi

har varit uppe inom RAG radiologi och RJL uppger att de har stora utmaningar

med tillgängligheten inom bröstcancerprocessen.

 RÖ har haft vissa klusterutbrott bland medarbetarna men klinikerna har fungerat

väl, trots ett ökat remissinflöde. Bild och Funktionsmedicin (BFM) blev ett eget

Verksamhetsområde 2021 och rekryteringsprocessen till

Verksamhetsområdeschef beräknas vara klar i mars.

 Den nya externa röntgenenheten i Linköping öppnar 1 februari. Mer information

kan ses på https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/nara-vard-i-

ostergotland/rontgenenheten-i-mjardevi/

4. Statusrapporter och informationspunkter

4.1 Kunskapsrådet, RSL 

Anna rapporterar från senaste Kunskapsrådet (KR) Diagnostik och Sinnen, där samtliga 

handlingsplaner för 2021redovisades. Andreas Käll var inbjuden och informerade om 

den pågående förstudien, informations- och bilddelning inom radiologin. Detta väckte 

intresse bland övriga deltagare, som ville följa arbetet framöver.  

RPO har en dialog om syfte och mål med KR. RSL har dock bjudit in till en strategidag 

den 3/2 med syftet att hitta ett gemensamt förhållningssätt och rollfördelning mellan 

kunskapsråden och RPO för ett utökat samarbete. Samtliga KR, RPO ordföranden och 

processtöd är inbjudna. Anna och Lotta kommer att delta och återkommer med 

information.  

Från RSL fanns inget specifikt gällande Medicinsk Diagnostik att ta upp denna gång. 

Beslut: Protokollen från KR och RSL ska bifogas i kallelsen till kommande RPO möten 

NPO MD 

Inga Zelvyte informerar om följande: 

 Verksamhetsplanen 2021 är inskickad till styrgruppen men ännu inte beslutad.

 NAG Cancergenomik: här inväntas fortsatt godkända jävsdeklarationer. RPO kan

ännu inte meddela de nominerade om de antagits som deltagare i NAG eftersom

processen inte är klar. En av de nominerade från syd har hoppat av.

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/nara-vard-i-ostergotland/rontgenenheten-i-mjardevi/
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/nara-vard-i-ostergotland/rontgenenheten-i-mjardevi/
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 Temporär NAG för remittentstöd vid stråldosgivande undersökningar har haft ett

bra uppstartsmöte. Inera och Comendus var med på mötet som adjungerade.

Henrietta Ståhlbrandt, repr från SÖSR, meddelar via Inga Zelvyte att ett intensivt

arbete pågår med en upphandlingsprocess samt att planer finns för att den temporära

arbetsgruppen ska övergå till att vara ett permanent NAG.

 NAG Nationell blodförsörjning och kodverk. Här ska ett förtydligande av

uppdragsbeskrivning göras.

 Ett nytt uppdrag ges till RPO MD att senast den 10 februari föreslå nomineringar till

en grupp av sakkunniga som ska arbeta med uppdatering och revidering av

Socialstyrelsens underlag ”Screening för livmoderhalscancer”

Beslut: Inga sänder aktuella dokument till Lotta som inleder nomineringsprocessen 

Årsrapport 2020 

Anna redogör kort för arbetsplanen för årsrapporten (ÅR) och meddelar att deadline för 

inlämnande till KR är den 25/3-2021 

Förslag till arbetsplan: 

 Anna och Lotta påbörjar arbetet under v 8.

 Valda delar sänds därefter ut till deltagare som innan v 10 återkopplar till

Liselotte.Joelsson@regionostergotland.se

 18 mars (v 11) färdigställs ÅR 2020 och remissrunda för korrektur sänds ut

till samtliga deltagare

Beslut: Planen gällande ÅR 2020 godkändes 

RAG - Utmaningar inom kompetensförsörjning 

I och med att vi på senaste digitala forumet hörde att RAG uttryckte en gemensam oro 

kring kompetensförsörjningsfrågan av specialister, beslutade RPO MD att AU skulle be 

resp. RAG-ordförande att inkomma med mer konkreta konsekvenser detta innebär för 

verksamhet och patient, samt även medskick av åtgärdsförslag inom SÖSR. Planen är 

att AU ska sammanställer underlaget för att se hur vi ska kunna hantera detta i nästa 

steg.  

Björn poängterar att juridiken fortsatt är det stora problemet för samrekryteringar och  

delandet av tjänstgöring mellan våra olika huvudmän. Björn lyfter att en lösning för 

framtiden kan vara att införa en SÖSR anställningsform.  

Hanna meddelar att hon gärna deltar i förberedelserna inför nästkommande digitalt 

forum den 2/3  

Beslut Lotta kontaktar de RAG-ordföranden som ännu inte inkommit med synpunkter 

mailto:Liselotte.Joelsson@regionostergotland.se
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Uppdrag: informations- och svarshantering lab SÖSR 

På grund av pandemin har arbetet med att ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning 

för förbättrad informations- och svarshantering mellan Lab disciplinerna inom SÖSR 

inte hunnits med. Andreas Käll och Carl Sköller arbetar med frågan och räknar med att 

återkomma med en kombinerad statusrapport samt utkast till förstudiedirektiv/förslag på 

angreppssätt till Digitalt forum den 2/3. Området är angeläget och det kan finnas behov 

av att ha ett lite bredare och grundläggare inriktning på ett nästa steg för säkra att 

förutsättningar och organisation för samverkan finns och att rätt område är prioriterat.  

5. Övriga frågor

Dialog om nästkommande möte inkl. Digitalt forum som är planerat till den 2/3. 

Representanterna från Kalmar har denna gång förhinder att närvara, och tidigare beslut i 

RPO MD är att vi enbart kan genomföra möten när minst en från resp. region är med.  

Beslut: Eftersom inbjudan till Digitalt forum och adjungerade gäster redan är kallade, 

beslutas att vi gör ett undantag från tidigare beslut. Fredrik kommer i sin roll som 

kontaktperson till RAG Molekylärdiagnostik meddela ordförande Tobias Strid att han 

inte kommer vara närvarande. Björn hör av sig om han vill lyfta in något till mötet.  

6. Dialog, Aktuella ärenden och beslutspunkter

Dialog om uppdraget att RPO MD förväntas inrätta en RAG Genetik, eftersom den 

gemensamma nämnaren är laboratoriediagnostik. Vi lyfter frågor om hur 

sammansättning och rekrytering av deltagare bör ske till denna multiprofessionella 

grupp och om det finns ett behov av en annan ledning. Dock behöver RAG Genetik 

förstärkas och ha deltagare från övriga kliniska discipliner med som ledamöter. 

Beslut:   

RAG Genetik blir ny arbetsgruppering inom RPO MD under 2021. 

Robert och Fredrik med stöd av Lotta uppdras att inför nästa möte arbeta fram ett 

förslag inför uppstart av RAG Genetik.   

7. Sammanfattning och Avslut

Ordföranden sammanfattar mötets beslutspunkter och tackar alla för ett bra möte 

 Protokoll från KR och RSL kommer sänds ut i kallelsen inför RPO-möten

 Lotta inleder nomineringsprocessen till Socialstyrelsens arbetsgrupp - Screening

vid Livmoderhalscancer

 Arbetsplanen för ÅR 2020 godkändes

 Mötet 2/3 inkl., Digitalt forum genomförs enligt plan

 RAG Genetik blir ny arbetsgruppering inom RPO MD 2021

 Vi övergår till att ha RPO MD möten via Zoom

Nästa möte:  Den 2/3 klockan 13.00-16.30 inkl. Digitalt forum med start kl.1400 


