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Mötesanteckningar Medicinsk Diagnostik 

Datum 2021-05-26 

Plats               Videomöte via Zoom kl. 09:00-12:00 

 

                     Närvarande  Anna Österström, ordf. Jönköping  

 Liselotte Joelsson, sekr. Östergötland  

 Fredrik Enlund  Kalmar  

 Björn Forsberg   Kalmar 

 Robert Ring (punkt 3)  Östergötland 

 Hanna Odén Poulsen (efter kl.11) Jönköping 

 

                     Frånvarande  Inga Zelvyte (NPO)  Jönköping 

    

1. Inledning 

Ordföranden hälsade välkommen och går igenom dagens agenda och berättar därefter att AU 

haft en dialog kring mötesstruktur och minnesanteckningar. AU förordar att mötesärenden delas 

upp i dialog-, besluts- och informationspunkter enligt en modell som RPO MD tillämpat 

tidigare. Mest fokus kan under mötena läggas på dialog- och beslutspunkter och 

informationspunkterna kan komma sist. Om tiden inte räcker till, kan informationspunkterna 

delges på annat sätt. Deltagarna meddelar att det fortsatt har ett värde med att erhålla detaljerade 

minnesanteckningar som man kan gå tillbaka till vid behov. Mötet överenskommer dock att 

punkten aktuellt från resp. region är mera av en nulägesbeskrivning som vi inom RPO MD delar 

med varandra och kommer därför inte återges detaljerat i minnesanteckningarna.   

 

Tre övriga frågor anmäls till dagens möte (se övrig info punkt 5.5) 

1. Deltagarförändring i RPO MD från radiologin i Kalmar inför år 2022  

2. Information om nationell arbetsgrupp med fokus på att se över åtgärder med anledning av 

röntgensjuksköterskebrist. 

3. Behov av stöd för att förhandla abonnemangskostnader för kvalitetsregister inom 

Mammografi  

 

2. Föregående minnesanteckningar  
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna och återfinns efter godkännande på 

hemsidan https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-medicinsk-diagnostik/ 

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

diagnostik, pandemiläge, tillgänglighet, personalläge, ekonomi m.m.  

 

I korthet rapporterar samtliga regioner vid dagens möte ett förbättrat pandemiläge, och en 

minskning gällande antalet inneliggande patienter de senaste två veckorna. I vården och även 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-medicinsk-diagnostik/
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inom de diagnostiska verksamheterna ses stora utmaningar  med att kunna bemanna samtliga 

arbetspass samtidigt som ambitionen är att erbjuda alla medarbetare 4 veckors sammanhållen 

semester. RPO ser att risken för att linjechefer ska behöva beordra in personal är överhängande.  
 

4. Dialog och beslutspunkter  

4. 1 Fastställa ordförandeperiod för RPO MD 

För närvarande har vi inom RPO MD ett rullande ordförandeskap på 2 år med skifte i maj 

månad. Förslag till förändring är att:  

 

 Byte av ordföranden bör genomföras i samband med årsskiftet istället för att 

harmonisera med övriga i  kunskapstyrningsorganisationen.  

 

Förändring medför att nuvarande ordförande Anna Österström inte avgår i maj 2022 som 

planerat, utan kvarstannar i sin roll till årsskiftet 2022/2023. RPO MD kommer på årets sista 

möte i december besluta om en förlängning av uppdrag ska ske eller om Region Östergötland 

som är nästkommande i turordningen övertar ordförandeskapet för RPO MD.  

 

Beslut:  

RPO bifaller att ordförandeperioden ändras och att byte av ordföranden eller beslut om 

ytterligare förlängning sker vid årsskiften. Nuvarande ordföranden för RPO MD innehar således 

sitt uppdrag till årsskiftet 2022/2023.  

4. 2 In Vitro Diagnostic Regulations (IVDR) Angående gemensam skrivelse till 
RSL ang. behov av juridikstöd  

Vid föregående möte togs beslut om att Region Östergötland via Andreas Käll, tf 

verksamhetsområdeschef inom Laboratoriemedicin, skulle bjuda in deltagare från RPO MD till 

ett erfarenhetsutbyte gällande IVDR. Detta för att EU direktivet kommer medföra stor påverkan 

på Medicinsk Diagnostik inom Laboratoriemedicin. Erfarenhetsutbytet genomfördes 30 april 

och där framkom behovet av att arbetsgruppen bland annat behöver få stöd från Regional 

Samverkans grupp (RSG) Juridik och informationssäkerhet. Arbetsgruppen beslutade att 

Fredrik Enlund och Andreas Käll tar fram en skrivning gällande behovet till RSL. 

 

Beslut: 

Aktuell skrivning kanaliseras via RPO MD enligt gällande beslutsprocess till Kunskapsrådet 

Diagnostik och Sinnen som får ta upp ärendet med RSL   

4.3 Fastställa uppdrag RAG Genetik 

Lotta föredrar förslag till uppdrag för RAG Genetik.  

Förutom det generella uppdraget till resp. RAG från RPO MD, får RAG Genetik ett initialt 

uppdrag att: 

 Se över kodningsrutiner i Cosmic samt ta fram förslag för att dessa ska implementeras 

inom SÖSR. 

 Arbetsfördelning uppnås inom Klinisk Genetik SÖSR (d v s att nivåstrukturering sker) i 

syfte att särskilja högspecialiserade utredningar jämfört med utredningar som bör utföras 

på regional respektive lokal nivå  

 Tidigare förslag från RSL gällande tillsättande av länssamordnare efterlevs. 
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RAG genetik bör också i nära samarbete med Klinisk Genetik (RÖ) arbeta för att:  

 ytterligare utveckla arbetet med webmottagningar för ökad tillgänglighet 

 följa upp patienter med risk för sjukdom inom SÖSR 

 förbättra möjligheten för att jämföra datauttag inom SÖSR   

 

Ordförande för RAG Genetik är Cecilia Gunnarsson och kontaktperson från RPO MD är 

Fredrik Enlund.  

 

RAG genetik kommer starta upp i en mindre kärngrupp innehållande minst en representant från 

resp. region för att senare vid behov växa. RAG kommer behöva adjungera in olika 

representanter utifrån vilket uppdrag de arbetar med och kommer därför snarast efter uppstart  

inleda samarbete med RAG Molekylär diagnostik, GMS och GMC, Centrum för sällsynta 

diagnoser och länssamordnare inom Genetik SÖSR. Detta för att på så sätt överbrygga och 

underlätta arbetet mellan högteknologisk lab verksamhet till klinik. 

 

Beslut: 

RPO MD godkänner uppdraget till RAG Genetik.  

Processtöd får även i uppdrag att efterhöra med ordförande Cecilia Gunnarsson om 

benämningen fortsatt ska vara RAG Genetik eller om arbetsgruppen istället bör namnges som 

RAG Klinisk Genetik för att tydligare ange avgränsning.  

4.4 Dialog om ytterligare fokusering på digitalisering och AI? 

Ordföranden lyfter in frågan på agendan då ärendet bordlades vid föregående möte. I dagens 

dialog framkommer mer frågor än svar, t ex: 

 Hur ska RPO MD förhålla sig till och följa digitaliseringen och utvecklandet av AI, 

inom SÖSR? T ex AI , Life Science, precisionsmedicin, Big data och övriga 

innovationer lyfts som viktiga områden för oss inom diagnostiken. 

 Vilka redan pågående initiativ är viktigt att lyfta?  

 Är detta en ren verksamhetsfråga eller ska vi inom RPO MD bidra till att resp., RAG får 

stöd? 

 Bör vi ha detta som teman med adjungerande gäster på digitalt forum framöver eller 

tydligare inskrivet i vår handlingsplan? 

 

Beslut:  
AU med stöd av Hanna Oden Poulsen får arbeta fram ett förslag på digitaliseringsstrategi för 

RPO MD  
 

4.5 Uppföljning och uppdatering av handlingsplan 2021 

Beslut:  
AU uppdaterar handlingsplanen inför hösten  

 

5. Informationspunkter   

5.1 Aktuellt från Kunskapsrådet 

Fredrik Enlund inleder med att informera att han avsagt sitt deltagande i KR för att kunna 

prioritera deltagande i andra forum inom kunskapstyrningsorganisationen. 

Ordföranden informerar om att  
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 De reviderade uppdragen för Kunskapsrådet och RPO är fastställda och att hon framfört 

önskemål om att skillnaden från tidigare uppdrag bör förtydligas   

 HR inom SÖSR anordnar en Work Shop till hösten.  

 Karl Landegren och Stefan Franzen var adjungerande in för att presentera: 

o Regional Samverkansgrupp (RSG) - Uppföljning och Analys 

o Kvalitetsdata 

Beslut:  

 AU ser över möjligheten att få med vår framtagna strategiplan gällande 

kompetensutmaningar till inplanerad HR Work Shop .  

 Lotta återkopplar till övriga om det som skiljer de reviderade uppdragen till KR och 

RPO jmf med tidigare uppdragsbeskrivningar. 

 Minnesanteckningarna från KR är inte publicerade vid dagens RPO möte utan kommer 

återfinnas på hemsidan https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-

diagnostik-och-sinnen/och bifogas därefter kallelsen till nästkommande RPO möte 31/8 

enligt överenskommelse. 

5. 2 NPO MD 

Informationspunkten bordlades med anledning av att NPO representant var förhindrad att 

närvara. 

 

Beslut:  

Inlämnad skriftlig NPO rapport förmedlas till mötesdeltagare via e-post direkt efter avlutat 

möte. Vid frågor och funderingar gällande informationen från NPO kontaktas 

inga.zelvyte@rjl.se. Använd CC funktion om det är något övriga i RPO bör känna till.  

 

5.3 Återkoppling till RAG efter digitalt forum april 

Anna informerar om den återkoppling som gjordes till RAG ordföranden efter senaste digitala 

forumet (se bilaga 1). Vid nästkommande AU ser vi över de kompletterande svar vi mottagit 

och därefter ser hur vi tillsammans tar nästa steg.   

 

Beslut:  
AU återrapporterar förslag på mötet 31/8   

 

5.4 Hantering av Nationella vårdprogram remissrundor etc  

Lotta informerar om det ökade kravet resp RPO fått i nya kunskapsstyrningsorganisationen, 

baserat på RSLs revidering av det övergripande uppdraget till resp RPO. SÖSR kommer 

framöver alltid besvara remisser gällande bl a nationella vårdprogram i ett gemensamt svar, 

efter det att verksamheternas synpunkter inhämtats och sammanställts av resp. RPO.   

 

Processen i korthet  

 RSLs processtöd Charlotte Sand meddelar aktuellt RPO om uppdraget att inhämta 

sakkunnigas synpunkter samt bifogar fakta om aktuella vårdprogram, remissvarsmallar 

och SÖSR sammanställda konsekvensanalyser.  

 Tidsintervall för nya vårdprogram är beslutat att ske samlat fyra gånger per år; 15 april, 

15 juni, 15 okt och 15 dec.  

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-diagnostik-och-sinnen/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-diagnostik-och-sinnen/
mailto:inga.zelvyte@rjl.se
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För att detta ska fungera inom RPO har AU redan tidigare arbetat med att få till en intern 

fungerande process som vi under 2020-2021 tillsammans med resp. RAG testat. Det som 

återstår är att ytterligare förenkla och standardisera administrationen kring ovan samt att 

förankra kravet i kunskapstyrningsorganisationen gällande ny process för att inhämta 

sakkunnigas svar från resp. RAG inom RPO MD  

 

Beslut: 

 AU arbetar vidare med att förfina processen och förankrar denna med RAG-ordföranden 

vid förnyat uppdrag i de vårdprogram som ev. presenteras 15 juni   

 De nya riktlinjerna från kunskapsstyrningsorganisationen presenteras vid nästkommande 

digitalt forum den 21/9  

 

5.5 Övrig information  

1. Deltagarförändring i RPO MD från radiologin i Kalmar inför 2022 

Basenhetschefen för radiologin i Kalmar informerar om att han inte kommer att förlänga sitt 

chefsförordnande inför 2022. Detta medför att ett arbete behöver påbörjas för att finna en 

ersättare för verksamhetschefsrollen inom radiologi till RPO MD samt RAG radiologi. 

2. Ny nationell arbetsgrupp inom radiologin 

Information delges RPO att det kommer bildas en ny nationell arbetsgrupp som ska arbeta 

med röntgensjuksköterskebristen. SÖSR-representant i denna arbetsgrupp, bestående av 

chefer från röntgenverksamheter, är ordföranden i RAG radiologi.  

 

3. Årsabonemangskostnader för kvalitetsregister inom Mammografi 
Ordförande för flera grupperingar* inom SÖSR har lyft behovet av stöd i förhandling med 

leverantör för att få ett bättre pris för årsabonnemang. Enligt uppgift har RCC Norr lyckats 

dels förhandla ned den årliga abonnemangskostnaden, dels differentiera kostnaderna beroende 

på regionernas befolkningsmängd. RAG radiologi har nu bett RPO MD att bistå i ärendet.  

 

Beslut:  

AU tar kontakt med verksamhetschef på Regionalt Cancercentrum (RCC) för att undersöka 

om och hur RCC Sydöst, RPO Cancer och RPO MD kan vara RAG radiologi behjälpliga i 

ärendet. 

 

6. Sammanfattning och Avslut 

Ordföranden har vid dagens möte sammanfattat beslut direkt efter varje agendapunkt och kan 

därmed avsluta terminens sista RPO MD möte på ett nytt sätt. Hon ställer nämligen en fråga 

och tackar för ett bra möte och önskar alla en fin sommar.  

  

Ordförandens fråga var:  

 Har dagens möte bidragit till nytta för invånarna i SÖSR, d v s dem vi till för? På 

vilket sätt? 
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Sammanfattande beslut: 

 RPO bifaller att ordförandeperioden ändras och att byte av ordföranden eller beslut 

om ytterligare förlängning sker vid årsskiften.  

 Nuvarande ordföranden för RPO MD innehar således sitt uppdrag till årsskiftet 

2022/2023.  

 Uppdrag till RAG Genetik godkänns.  

Tillägg efter mötet:  

I samråd med ordförande för detta RAG, beslutas att RAG Genetik ska namnges RAG 

Klinisk Genetik. Information ges även vid nästkommande möte.  

 

AU uppdras att:  

 Kanalisera skrivning via KR till RSL gällande IVDR när den inkommer till RPO MD.  

 Se över möjligheten att få med vår framtagna strategiplan gällande 

kompetensutmaningar till inplanerad HR Workshop i höst 

 Uppdatera RPO MD handlingsplan 2021  

 Tillsammans med Hanna arbeta fram ett förslag på digitaliseringsstrategi för RPO 

MD  

 Bevaka att processen med ersättare för chef inom radiologi i RPO MD är klar inför 

2022 

 

Processtöd uppdras att:  

 Sända NPO statusrapport via e-post direkt efter avslutat möte. 

 Kontakta ordf. för RAG genetik om förtydligande av namnsättning  

 Boka möte med verksamhetschef på RCC för strategi gällande kvalitetsregister 

Mammografi   

 Delge RPO information om vad som skiljer de nya uppdragen till KR och RPO jmf 

med tidigare uppdragsbeskrivningar. 

 Förbereda presentation till digitalt forum 21/9 gällande processen för remissvar SÖSR  

 
Kommande tidsplan för RPO MD  

 

2021-08-31 10:00-12:00 RPO MD fokus på lägesrapport och plan inför hösten   

2021-09-21 13:00-16:30 RPO MD inkl. Dig forum 

2021-12-07 13:00-16:30 RPO MD avslut och fokus på plan inför 2022 
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Bilaga 1 

 
Till ordförande för Regionala arbetsgrupper med koppling till RPO MD inom 
SÖSR 
  
Stort tack för allas er värdefulla medverkan vid det digitala forumet tillsammans med RAG och RPO MD den 13 
april 2021! Nedan ett förtydligande och förslag på nästa steg inom de områden där behov av ytterligare stöd från 
RPO lyftes. 
  

Utmaningar inom kompetensförsörjning och brist på subspecialister   
Uppdatering av tidigare lagd plan: 

 Konsekvensbeskrivningar och åtgärdsförslag från resp RAG har lämnats till RPO MD 

 AU RPO MD har sammanställt dessa och föreslagit en arbetsgång som presenterades för RAG den 13 april (se 

bilaga) 

 Ledamöterna i RPO MD ansvarar för att lyfta in åtgärdsförslagen från RAG i resp linjeorganisation.  

 Resp linjeorganisation arbetar vidare med lokala åtgärder. 

 Lämpliga ansvarsroller i resp linjeorganisation identifiera vilka funktioner som kan vara föremål för samrekrytering, 
SÖSR-anställning o s v utifrån underlaget från RAG.  

 Linjeorganisationernas åtgärdsförslag återkopplas till RPO MD  

 RPO MD ansvarar för att bereda och lyfta förslagen med Kunskapsråd diagnostik och sinnen samt RSL. 
  
Behov av stöd utveckling av provtagningshandbok klinisk kemi/laboratoriemedicin 
RAG klinisk kemi lyfte behov av stöd i utveckling av samt information i dagens provtagningshandböcker.  
RPO MD vill undersöka vilka samordningsmöjligheter och –vinster som finns inom SÖSR och behöver därför förstå 
vilken av följande strategier – eller annan strategi – som ni ser som mest hållbar och genomförbar. Alla har olika 
för- och nackdelar och vi har försökt att lista några av dem nedan. 
Tacksam för en återkoppling från samtliga RAG inom laboratoriemedicin hur ni ser på förslagen nedan.  
Skicka återkopplingen till liselotte.joelsson@regionostergotlande.se    

1. Manuell uppdatering av dagens provtagningshandbok klinisk kemi inom resp region 

a. Kräver administrativ resurs för att lägga in och upprätthålla, men kan göras i närtid.  
b. Kan den utvecklas att bli en SÖSR-gemensam provtagningshandbok? Kräver stor samsyn hos alla 

involverade. 
2. Utveckling av ett system där provtagningshandbok klinisk kemi är kopplat till ett dokumenthanteringssystem. 

a. Möjliggör automatiskt uppdatering vid ändringar. Kräver ny utveckling av befintlig teknik/program eller 
nya program och kommer ta längre tid att genomföra. 

b. Kan ett SÖSR-gemensamt system för detta nyttjas/utvecklas? Kräver stor samsyn hos alla involverade. 
Tar sannolikt längre tid att genomföra. 

3. Provtagningsanvisningar för samtliga laboratoriediscipliner samlas i samma system  
a. Möjliggör enkel åtkomst och uppdatering.  
b. Kräver stor samsyn hos alla involverade och utveckling av nytt system/program, nya arbetssätt och 

kommer sannolikt ta lång tid. 

  
4. Annan strategi? Ange vad och hur. 

  
Nästa möte mellan RAG och RPO MD Boka in den 21 september kl 14-15.30  

 
Återigen – stort tack för allas ert viktiga engagemang för värdefull utveckling av nätverken och samverkan inom 
SÖSR! // Anna Österström, ordförande och Liselotte Joelsson, processtöd RPO MD  

mailto:liselotte.joelsson@regionostergotlande.se

