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Protokoll RPO Medicinsk diagnostik  

 

 

Datum 2022-03-04 

Tid 08:00 – 10:00 

 

Plats På distans via Zoom (se länk i Outlook-inbjudan ) 

 

Närvarande  Anna Österström, ordf. Jönköping   

 Mathias Axelsson  Östergötland  

 Andreas Käll   Östergötland 

 Fredrik Enlund  Kalmar 

 Johan Blomma  Östergötland  

 Hanna Odén Poulsen  Jönköping 

 Oskar Löfgren  Jönköping 

 Inga Zelvyte (inkl. NPO MD) Jönköping 

  

Ej närvarande  Repr radiologi (vakant)  Kalmar 

 Liselotte Joelsson    Östergötland 

 

 

Inledning av ordföranden inkl. presentationsrunda  
Ordförande hälsade nya medlemmar extra välkomna i denna nya konstellation av RPO-MD. 

Presentationsrunda hölls. Mathias Axelsson informerade om att han kommer gå till nya uppdrag och att 

ersättare just nu är Johan Blomma. Fråga om att fylla den vakanta platsen för radiologi från Region Kalmar 

län har lyfts flera gånger till RKL samt nu även till Kunskapsrådet.  

Föregående protokoll godkändes.  

 

Dialog och beslutspunkter 
 

Uppdrag för RPO, Kunskapsråden (KR) och Regional sjukvårdsledning (RSL)  

Presentation om uppdrag för RPO, Regionala arbetsgrupper (RAG), Kunskapsråden (KR) och Regional 

sjukvårdsledning (RSL) hölls, se bilaga. RPO MD:s årsplanering infogas även i föreliggande 

mötesanteckningar. 

 

Dialog hölls kring tidigare RAG Radiologi kopplat till den fortsatt utveckling av de formella delarna kring 

organnätverken. Grupperingarna finns och arbetar, bland annat med IT-infrastruktur. Kopplingen till RPO-

MD och dess strukturer kan fortsätta utvecklas och tas upp mer på nästa möte.  

Beslut: Lotta Joelsson är processtöd till detta arbete och samverkar med bl a Bengt Norén.  

 

Till nästa möte: Beslut utifrån förslaget om ansvariga kontaktpersoner till resp RAG bordlades till nästa möte 

(se bild 25 i bilaga).  
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Kort genomgång av RPO MDs årsplanering och handlingsplan.  

Beslut: Vid nästa möte rapporterar Andreas Käll från området i handlingsplanen gällande förstudien i bild- 

och informationshantering, bl a rapport som juridiken tagit fram gällande delning av data.  

 

Till nästa möte: På grund av tidsbrist bordläggs punkten om spelregler för RPO MD till nästa möte (se bild 

33 i bilaga). 

 

Beslut om innehåll för Digitalt forum med RAG-ordf. den 5 april 

Föreslaget är lägesrapport från resp. RAG, tema ”Digitalisering” med adjungering av RSG digital utveckling 

samt att AU ansvarar för program samt inbjudan.  

Förslaget antogs med komplettering att radiologins organnätverk tas med till höstens digitala forum för att 

inte stressa på processen samt att en dialog med RSG tas innan mötet kring vilka frågor vi förväntar oss att 

de tar upp, så att förväntningarna är klara från båda håll. 

  

Beslut om RAG nuklearmedicin 

Beslut att Lotta, Johan Blomma samt tilltänkt ordförande stämmer av kring uppstart. Deltagare i gruppen 

finns utsedda, men vi saknar representant från radiologi Jönköping, Oskar Löfgren återkommer om det.  

 

Kompetensutmaningar inom SÖSR - dialog och beslut om nästa steg 

Andreas Käll och Hanna Oden Poulsen berättade om status för samarbete inom klinisk kemi och 

transfusionsmedicin. För specialistläkare klinisk kemi pågår arbete där RÖ föreslås blir den organisation som 

rekryterar och RKL och RJL köper del av tjänster. Tjänsteköp för handledning av ST provas just nu. För 

transfusionsmedicin finns en SÖSR-gemensam annons för specialistläkare ute nu. Basen i RÖ men samma 

upplägg med tjänsteköp av RKL och RJL.  

Anna återkopplade från dialog med ordf för det Regionala vårdkompetensrådet kring bredare initiativ för att 

underlätta samverkan inom kompetensområdet. Det regionala vårdkompetensrådet tittar just nu på faktorer 

som kan attrahera för att arbeta inom SÖSR. Dialog i RPO-MD om detta är tillräckligt och om att fler vägar 

in till det regionala vårdkompetensrådet behövs för att beskriva vidden av de frågor vi behöver stöd med och 

de behov som finns. Anna har även lyft frågan med vid mötet med KR den 1 mars. Vid kommande möte med 

KR (maj), är planen att bjuda in repr från regionala vårdkompetensrådet för ytterligare dialog om 

kompetensförsörjningsutmaningarna. Radiologi önskar även lyfta till regionala vårdkompetensrådet att det 

finns behov av kontakter med universitet kring utbildningsfrågor.  

 
Informationspunkter 
RSL möte 8 februari: 

Ordf hänvisar till mötesanteckningarna: 

RSL_20220208_motesanteckningar.pdf (sydostrasjukvardsregionen.se) 

 

KR möte 1 mars: 

Ordf återkopplade kring uppdrag från röntgen RÖ till Metodrådet inom SÖSR kring behov av att utreda 

konsekvenser av SVF. Förslaget lyftes till KR vid mötet den 1 mars. KR beslutade att ge uppdraget till 

Metodrådet, men stämmer först av frågan med RCC.  

Övrig information från KR som ej hann ges vid mötet: 

Fokus forskning vid kommande möte med KR den 5 maj. Resp RPO ska lämna en rapport kring följande. 

Anna och Lotta skickar ut separat information till RPO MD och resp RAG för sakkunnigt stöd i 

beskrivningsunderlaget: 

 Ge exempel på minst 3 starka forskningsområden inom ert programområde 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/02/RSL_20220208_motesanteckningar.pdf
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 Ge exempel på forskningsområden med stark sjukvårdsregionalregional förankring (minst RÖ och 

antingen RKL och RJL eller alla tre). 

 Vilka ytterligare kliniknära forskningsfrågor skulle kunna vara aktuella inom ert programområde? 

 Hur återkopplas resultaten av den kliniska forskningsenheten i det kliniska vardagsarbetet inom ert 

område? 

 

NPO MD:  

Inför mötet har Inga Zelvytes NPO MD-rapport mailats ut. Fråga till RPO-MD om det finns behov av 

nationellt möte via NPO för verksamhetschefer inom radiologi och patologi.  
Beslut: Ledamöterna i RPO MD ansvarar för att återkoppla via mejl till Inga Z efter mötet.  

Tillägg efter mötet: 

Lotta meddelar att hon kommer att samordna nomineringsprocessen till NAG Digital Patologi, där man 

eftersöker kandidater såväl från patologin som från radiologin.  

 

Årsrapport 2021:  

Denna punkt hann ej hanteras under mötet.  

AU ansvarar för processen att skriva samman årsrapporten och tar likt tidigare år hjälp av övriga 

sakkunniga inom RPO för att författa/uppdatera delar i rapporten. Årsrapporten ska vara KR tillhanda 

senast den 11 april.  

  

Övriga frågor  
Rapport kring PET-CT  

Rapporten har nu lämnats över till RPO MD.  

Beslut: Rapporten tas upp vid nästkommande möte som en dialog- och beslutspunkt. Till dess ombeds 

sakkunniga inom resp region att inkomma med ev medskick/synpunkter som skickas till Lotta och Johan 

Blomma.  

 

Ersättare vid frånvaro 

Oskar Löfgren meddelar förhinder att delta vid nästa möte och lyfter frågan om ersättare. Detta är inte något 

som RPO tidigare har haft.  

Beslut: Ordförande föreslår att bitr verksamhetschef från RJL ev kan adjungeras till punkten kring PET-CT.  

  

Sammanfattning och avslut  
Nästa möte äger rum den 5 april, i anslutning till digitalt forum med RAG-ordförande. 

Ordförande tackar för idag och mötet avslutas.  
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Årsplanering möten med RPO MD 

 

2022-03-04  RPO MD  

Introduktion av nya ledamöter, ta fram enkla regler för RPO MD,  

möteskultur etc.  

Plan för Digitalt forum april 

2022-04-05 RPO MD inkl. Digitalt forum med RAG-ordföranden. 

Fastställande av årsrapport 2021   

2022-06-14 RPO MD  

Inför sommaren  

Plan för Digitalt forum oktober 

Sommaruppehåll   

2022-08-31 RPO MD  

Fokus på lägesrapport och plan inför hösten   

2022-10-12 RPO MD inkl. Digitalt forum med RAG-ordföranden  

Handlingsplan 2023 

Mötesplan 2023 

(ev. fysiskt möte i någon av våra regioner )  

2022-12-06 RPO MD  

Summering och plan inför 2023 

 

 


