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Mötesanteckningar Medicinsk Diagnostik 

Datum 2021-08-24 

Plats              Videomöte kl. 13:00-15:00 

 

                     Närvarande  Anna Österström, ordf. Jönköping  

 Liselotte Joelsson, sekr. Östergötland  

 Robert Ring  Östergötland  

 Fredrik Enlund  Kalmar  

 Björn Forsberg   Kalmar 

 Hanna Odén Poulsen  Jönköping 

  

                    Frånvarande  Inga Zelvyte (NPO) Jönköping 

  

               1. Inledning 
Ordföranden hälsade välkommen till terminens första möte. Därefter informerar hon 

kort om mötets programpunkter och efterhör om någon övrig fråga behöver lyftas in på 

agendan. Jönköping har en övrig fråga gällande kompetensutmaningar och Kalmar vill i 

samband med denna ha en dialog om kombinationsanställningar. Efter detta godkänns 

dagordningen. 

 

2. Föregående protokoll 
Lades till handlingarna efter information om att flertalet ärenden återkommer vid 

dagens möte och att RPO meddelat att de inte har något att tillägga.   

3. Dialog och beslutspunkter  

3.1 Digitalisering – uppföljning föregående möte 

AU har med stöd av Hanna arbetat vidare med frågan och föreslår att RPO MDs 

uppdrag främst ska fokusera på att stimulera resp RAG till fortsatt omvärldsbevakning 

samt till erfarenhetsutbyte/inspiration. RPO ska stödja om behov av detta finns, men 

primärt är det en ledningsfråga inom resp region och verksamhet.  

För att stimulera till erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning föreslår vi att RPO till nästa 

digitala forum med RAG (21 sept) planerar för ett kortare inspirationspass, med 2-3 

exempel från pågående ”digitaliseringsinitiativ” inom SÖSR. Förslaget är att bjuda in 

Håkan Gustafsson, AI-koordinator vid RÖ samt koppling till CMIV samt Erik Reinicke, 

projektledare för Egenmonitorering i Östergötland.  

 

Beslut:  
RPO bifaller och godkänner förslaget   
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3.2 Återkoppling från RAG – provtagningsanvisningar  

På senaste digitalt forum lyftes behov av gemensamma provtagningsanvisningar inom 

SÖSR upp av ordf. från RAG Kemi. Efter inkomna synpunkter och också förtydligande 

från RAG Kemi framgår att övriga RAG inte har samma behov. RAG Mikrobiologi 

lyfter bland annat att en gemensam provtagningshandbok inte är enbart en vinst, utan 

snarare bara ger en ökad belastning i administration. RAG Kemi kommer själva arbeta 

vidare med sin plan att uppdatera de befintliga provtagningsanvisningarna genom att 

utöka info om t ex instrumentleverantör, instrumenttyp, metodprincip samt 

mätosäkerhet. 

 

Beslut:  
AU återkopplar till RAG   

3.3 Digitalt forum RPO och RAG – agenda för höstmötet 

AU informerar om förslag till upplägg. Till nästa möte ombeds resp RAG-ordförande 

att föranmäla om det finns särskilda frågor som de önskar informera om eller ta upp för 

dialog. Förutom avsnittet om digitalisering (se även punkt 3.1), bjuds dessutom Carl 

Sköller in för att ge en kort lägesrapport om RPO-uppdraget kring informations- och 

svarshantering labmedicin SÖSR. 

Beslut: 
RPO MD ställer sig bakom programupplägget och AU uppdras att slutföra program 

samt bjuda in till mötet 

3.4 Utökad SÖSR-samverkan/RAG inom nuklearmedicin?  

Ordförande lyfter frågan om det finns ett behov av att etablera ett separat RAG inom 

nuklearmedicin som ett led i att ytterligare stärka samverkan och samordning inom 

SÖSR. RPO MD har en dialog om detta samt var ett värdskap skulle kunna ligga.  

Östergötland meddelar att de behöver förankra detta på hemmaplan då klinisk fysiologi 

på Universitetssjukhuset organisatoriskt inte finns i Diagnostikcentrum utan 

Nuklearmedicin återfinns idag inom Hjärtcentrum. I dialogen framkom också att RAG 

Radiologis behovsanalys PET CT ånyo ska uppdateras under hösten och att RJL har  

önskemål om ytterligare en Cyklotron.   

 

Beslut  
Till nästa möte förankrar resp. region med berörda verksamhetsföreträdare på 

hemmaplan om det finns behov och intresse för att etablera en RAG Nuklearmedicin. 

Om bifall ges, behöver RPO MD förankra förslaget med andra berörda grupperingar 

inom SÖSR för att identifiera var värdskapet ska ligga, vilka verksamheter som bör 

ingå, uppdragets omfattning/avgränsningar etc.  
 

3.5 Lab på vårdcentral – nuläge och ev nyläge inom respektive region? 

RPO uppdaterar varandra om vilka genomlysning och arbeten som pågår och varför. Vi 

kan därefter konstatera att strategierna skiljer sig åt och att utvecklingen av den nära 

vården är viktigt för samtliga och att erfarenhetsutbyte framåt inom RPO känns 

angeläget   
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Beslut:  
Deltagare i RPO ansvarar för att meddela AU om något nytt händer inom detta område 

för fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte inom RPO MD.   

3.6 Dagens övriga frågor – Kompetensförsörjning och kombinationsanställningar  

1. Jönköping presenterar det arbete som de genomfört efter det att vi tillsammans med 

ordf. i RAG arbetade med detta i våras och där RPO fick i uppdrag att identifiera 

möjliga områden att ta vidare i våra respektive organisationer. Ett av områdena som 

RJL identifierat är behovet av att kunna samrekrytera spetskompetens. Hanna har efter 

dialog med sina medicinska chefer tagit fram en skrivelse som idag sänds på remiss till 

oss övriga deltagare. Anna har parallellt lyft detta till HR-direktör RJL i syfte att denne 

ska lyfta in frågan till vårdkompetensrådet SÖSR. 

 

2. Fredrik meddelar att man i Kalmar börjat titta på om de inom Laboratoriemedicin kan 

erbjuda kombinationsanställningar likt det som Östergötland har. Detta innebär att man 

vid rekrytering erbjuder en viss procent forskning för att attrahera specialister att flytta 

till Kalmar.  

 

Beslut  

Östergötland (Robert) och Kalmar (Fredrik) får i uppdrag att förankra detta med berörda 

chefer inom Laboratoriemedicin och att därefter kontakta resp. HR-direktör för att 

meddela att de står bakom skrivelsen från RJL. På nästa RPO-möte 21/9 tar vi beslut 

om en gemensam skrivning från RPO MD för vidare förankring inom SÖSR via 

Kunskapsrådet Diagnostik och Sinnen (KR) till RSL.   

 

                      4. Informationspunkter    

4.1 Kunskapsrådet, RSL  

Anna meddelar att KRs mötesanteckningar från mötet den 19 maj fortsatt inte är 

publicerade. Som utlovat kommer en länk till dem medfölja kallelsen till kommande 

RPO-möten. 

 

RSL haft två möten sedan vårt senaste RPO MD-möte; den 18 maj resp 3 juni. 

Nästkommande möte äger rum den 7 sept. Att uppmärksamma är att RSL gav bifall till 

förslaget om utökad finansiering för Klinisk Genetik i Regionavtal 2022. Slutligt beslut 

gällande ersättningen fattas av Samverkansnämnden i december. Mötesanteckningar 

från RSL och dess bilagor återfinns här: 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-
2020/ 

4.2 NPO MD – Status beslutstöd  

 Inga har i förväg meddelat att hon har sitt möte med NPO MD först den 25 aug  

och återkommer därefter till RPO med en skriftlig statusrapport. 

Beslut  

Vi inväntar den skriftliga statusrapporten från NPO MD via Inga.  
 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
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4.3 IVDR - Skrivning behov av juridikstöd  

Inget nytt att förmedla. Fredrik berättar att han direkt efter mötet tar kontakt med 

Andreas Käll för att prioritera arbetet med en skrivning som kan förmedlas från RPO 

via KR till RSL. 

 

Beslut:  
Återkoppling till RPO ges vid nästkommande möte   

4.4 Uppstart RAG Genetik  

Mötestid för uppstart inte beslutat ännu. Ordföranden för RAG Klinisk Genetik Cecilia 

Gunnarsson har dock under sommaren haft kontakt och dialog med Jan-Erik Karlsson, 

RJL och Karl Landegren, RKL. Möte med Lotta den 8 sept. för vidare planering. Målet 

är att uppstartsmöte är genomfört innan nästkommande RPO-möte den 21 sept. där 

Cecilia i sin nya roll även kommer delta på Digitalt forum.  

5. Aktuellt från respektive region 

Respektive region rapporterade övergripande från hemlänet med särskilt fokus på 

medicinsk diagnostik, pandemiläge, provtagningsstrategi, PCR och antikroppstestning 

(AK), tillgänglighet, personalläge, ekonomi m.m.  

6. Övriga frågor  

RJL lyfte in frågan gällande kompetensutmaningar och Kalmar ville ta upp 

kombinationsanställningar i samband med denna fråga. Se under rubrik Dialog och 

beslutspunkter 3.6.  

7. Sammanfattning, Avslut 

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

kan därmed avsluta terminens första RPO MD med att ställa frågorna:  

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

 På vilket sätt?  

RPO MD ledamöter reflekterar tillsammans och finner jakande svar på frågan och 

motiverar också varför. 
 

Nästkommande möten  
 
21-09-21 kl. 13-16:30 RPO MD inkl. Digitalt forum (kl 14-16) 

21-12-07 kl. 13-16:30 RPO MD   


