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Protokoll RPO Medicinsk diagnostik inkl. Digitalt forum  

 

 

Datum 2022-04-05 

Tid 13:00 – 16:30 

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

 

Närvarande  Anna Österström, ordf. Jönköping 

   Hanna Odén Poulsen  Jönköping 

 Inga Zelvyté (inkl. NPO MD) Jönköping 

 Fredrik Enlund  Kalmar  

 Andreas Käll   Östergötland 

 Johan Blomma   Östergötland 

 Liselotte Joelsson    Östergötland 

 Sofia Nyström   RAG Immunologi 

 Birgitta Clinchy  RAG Transfusionsmedicin 

 Elisabeth Aardal  RAG Kemi 

 Tobias. Strid  RAG Molekylärdiagnostik 

 Lena.Serrander  RAG Mikrobiologi 

 Maria Hälleros  RAG Patologi 

 Edyta Johansson  RAG Nuklearmedicin 

 Joen Sjölander   RSG Digital Utveckling 

 Lotta Saleteg   RSG Digital Utveckling   

  

Ej närvarande  Chefs repr. radiologi (vakant)  Kalmar 

 Oskar Löfgren  Jönköping 

 Cecilia Gunnarsson  RAG Klinisk Genetik 

 
 
 
Inledning av ordföranden inkl. presentationsrunda 
 

Ordförande Anna hälsar alla välkomna och särskilt Johan Blomma t f verksamhets-

områdeschef inom bild- och funktion RÖ. Johan är radiologins chefsrepresentant från RÖ i 

RPO MD. En kort information om vilka som kommer ingå som ordinarie ledamöter i RPO 

MD 2022. Ordförande meddelar att AU mottagit besked från Kunskapsrådets ordförande 

Magnus Person att den vakanta chefsrollen inom radiologi RKL ska tillsättas inom kort.  

Dagordningen presenterades och föregående protokoll godkändes och lades till 

handlingarna. 
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I avvaktan på att ordföranden från resp. RAG anslöt sig till dagens digitala forum, togs 

följande RPO-punkter upp: 

 

• PET-utredning SÖSR 2021 

Sakkunniga inom resp. region har inkommit med medskick och synpunkter. AU har därför 

tillsammans med involverade radiologichefer beslutat att detta ärende bör beredas separat 

innan vi tar det vidare inom RPO. Möte med involverade sker den 6 maj. 

Beslut: Ärendet flyttas därmed till nästkommande möte med RPO MD 14/6. 

 

• Årsrapporten 2021 

Ordföranden tackar för allas bidrag och konstaterar att processen med att sakkunniga chefer 

inom RPO författar och uppdaterar sina delar fungerat bra även i år. Årsrapporten är dock 

fortsatt alltför omfattande och vi bör se över detta till nästkommande år.  

Beslut: Lotta sänder RPO ÅR 2021 till Kunskapsrådet ordf. och processtöd den10 april. 

 

• Arbetsformer, spelregler och mötesstruktur bordläggs till kommande möte  

Beslutspunkten gällande kontaktpersoner till RAG tas dock upp under punkten övriga frågor. 

  

Start Digitalt forum  

Ordförande hälsar alla välkomna och speciellt Mia Hälleros, Lena Serrander och Edyta 

Johansson som är nytillträdda RAG-ordförande. Efter presentation av dagordningen och 

meddelande om vilka som är frånvarande genomfördes en kort presentationsrunda.   

 
Lägesrapporter från två aktuella uppdrag i RPO:s handlingsplan 2022 
 

Informations- och bilddelning inom radiologin 

 

Förstudieledare Andreas Käll presenterar kort vad som hänt sedan uppstarten och vad som 

närmast är på gång:  

• Styrgruppsmöte för beslut om nästa steg d v s omstart för att komma vidare med teknik- 

/IT delarna  

• Juristernas utredningsrapport och rekommendation, vilket föranleder behov av förnyat 

uppdrag till RSG information och juridik, för att om möjligt teckna avtal för 

”sammanhållen journalföring” 

För mer detaljerad info vänligen se bifogad presentation  

 

I efterföljande dialog lyfts återigen behovet av dela data mellan varandra för att kunna 

samarbeta resurseffektivt och säkert inom SÖSR och därför är juridikstöd extra viktigt för 

flera RAG. Speciellt då det gäller behov av ökat samarbete, subspecialisering och möjliga 

nivåstruktureringsområden (arbetsfördelning) etc. 
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Ordföranden sammanfattar och meddelar att RPO fortsatt kommer att uppdatera RAG om vad 

som sker framåt i förstudiearbetet. Vidare informeras vi om att en arbetsgrupp för ökad 

digitalisering inom Laboratoriemedicin SÖSR, har påbörjat sitt arbete efter pandemin. Carl 

Sköller (RÖ) är här sammankallande för uppdraget, vilket även omfattar det tidigare RPO-

uppdraget gällande informations- och svarsdelning inom laboratoriemedicin.  
 

Kompetensutmaningar inom Medicinsk Diagnostik  
 

Hanna Oden Poulsen presenterar vad som hänt inom RPO men lyfter framför allt upp kort vad 

RAG Transfusionsmedicin och RAG Klinisk Kemi har arbetat med sedan sist. 

 

• RAG Transfusion har arbetat vidare med samrekryteringsfrågan, vilket resulterat i en 

gemensam rekryteringsprocess som pågår i detta nu. 

 

• RAG Klinisk Kemi har arbetat med frågorna ur flera perspektiv, bl a hur man ska kunna 

upprätthålla en fullgod ST-tjänstgöring inom SÖSR, ev. dela studierektor mm.  

 

• RPO:s chefsrepresentanter för de laboratoriemedicinska disciplinerna har informerat resp. 

regions hälso- och sjukvårdsdirektör samt HR-direktör om rådande och kommande 

kompetensbrister och kompetensutmaningar inom olika subdiscipliner som resp RAG 

bidragit med att kartlägga och beskriva. Ärendet har därefter lyfts till det nyinrättade 

regionala Vårdkompetensrådet inom SÖSR, samt även lyfts till Kunskapsrådet Diagnostik 

och Sinnen.   

 

I efterföljande dialog konstateras att detta fortsatt är ett av de viktigaste fokusområdena i RPO 

MD:s handlingsplan, samtidigt som vi även behöver fortsätta arbeta aktivt i parallella spår. 

Det viktigaste här och nu är fortsatta arbete kring samrekrytering och mer traditionella 

lösningar för anställning inom SÖSR tillsammans med RAG och de ordinarie 

linjeverksamheterna, då bedömningen är att man inte kan invänta beslut om nya 

anställningsformer inom SÖSR. RPO kan fortsatt bidra i den mer långsiktiga planen genom 

att följa och stötta arbetet i RAG samt upprätthålla kontakten med HR-direktörer, regionala 

vårdkompetensrådet och kunskapsrådet i kompetensutmaningsfrågorna samt inte minst 

fortsätta det påbörjade arbetet för ett effektivare informationsutbyte inom SÖSR. 

 
RSG Digital Utveckling  
 
Jon Sjölander och Lotta Saleteg tackar för inbjudan och inleder med att presentera 

bakgrunden till att RSG Digital utveckling bildades inom SÖSR och lite kort om pågående 

arbeten.  (för mer detaljer se bifogad presentation)  

I den efterföljande dialogen tar vi upp hur vi som RPO kan och vill samverka med dem 

framåt.  

 

Beslut: Som i ett första led kommer förstudieledaren för informations- och bilddelning inom 

radiologin ta direktkontakt med Jon för att se vad de kan göra tillsammans. RPO kommer 

därefter ansvara för att på nytt bjuda RSG för nya gemensamma dialoger ev. då också 

tillsammans med RSG Information och Juridik.  
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Nulägesbild från resp. RAG ordf. 
 
RAG Nuklearmedicin, Edyta Johansson (RKL)  

Edyta som är basenhetschef på klinisk Fysiologi i Kalmar presenterar sig och meddelar att 

RAG Nuklearmedicin kommer starta upp under 2022. Uppstartsmöte med Johan Blomma och 

Liselotte sker den 20/4 och Edyta kommer också delta på mötet 6 maj där utredningen 

gällande PET-verksamheten inom SÖSR är i fokus.  

 

RAG Patologi, Mia Hälleros (RKL) 

Mia berättar om sin första tid som ordförande och att man under pandemin hjälpt varandra 

genom att sända klossar för snittning inom regionen. Det som haft störst fokus är det 

pågående arbetet tillsammans med SVF koordinator från RCC, Ann-Louise Ornander. Fokus 

är patologens led- och svarstider. Resultat så här långt visar att vi varken arbetar på samma 

sätt eller har gemensamma IT verktyg för uppföljning, vilket gör att vi fortsatt försöker jmf 

äpplen med päron. Arbetet kommer fortsätta under 2022.  

I dialog med RPO tas det upp att vi framåt behöver påbörja arbetet med att ta fram jmf 

nyckeltal i flera RAG. Ordföranden informerar om att vi förnärvarande i årsrapporten endast 

redovisar den officiella data som återfinns via SKR inom patologi och radiologi. Vidare tas 

det upp att patologen också behöver hjälp med juridik för att kunna dela data digitalt för att 

bistå varandra inom diagnostiken framåt. Det är därmed viktigt att information som 

framkommer i arbete med förstudien inom radiologin och delresultat från arbetsgrupp för 

ökad digitalisering inom Laboratoriemedicin delas kontinuerligt med övriga RAG inom RPO. 

 

RAG Mikrobiologi, Lena Serrander (RÖ)   

Lena som ny ordf. i RAG berättar att de under hela pandemin har haft tät kontakt och 

samhandlat i gemensamma frågor inom SÖSR och i Nationellt nätverk. Samverkan inom 

RAG har varit god. Gällande kompetensutmaningarna så har de redan läkare som arbetar över 

regiongränserna och läkare som inom regionen bytt arbetsplats, vilket Lena anser gynnar 

gemensamt arbete dvs. om läkarna kvarstannar inom SÖSR istället för att gå till andra 

regioner. Lena delar även ett tips till övriga gällande kompetensutmaningarna och det är att 

det kan vara en fördel med att försöka rekrytera läkare från vårdens övriga specialiteter. På så 

sätt kan processen med utbildning av nya specialistläkare inom de laboratoriemedicinska 

disciplinerna gå fortare. I RAG arbetar man för närvarande aktivt med att ta fram gemensam 

kodning, vilket de tror mycket på inför framtiden.  

  

RAG Transfusionsmedicin, Birgitta Clinchy 

Birgitta inleder med att nämna den goda samverkan som finns när t ex. blodbrist uppstår. Med 

glädje meddelas att RAG planerar för att inom kort kommer ses fysiskt i Jönköping. Vidare 
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berättar Birgitta om den närmaste heroiska insatsen som gjorts av alla involverade i arbetet 

med samrekryteringen. Hon lyfter också den oro som finns för att regelverket förändrats och 

att man i nya författningen höjt kraven på kompetens. 

RPO har en kort dialog om regelverkets betydelse och vad att det ev. kommer innebära om 

läkare från bl a klinisk kemi inte längre får inneha det medicinska ansvaret. Mer arbete 

behöver göras för att kunna upprätthålla den verksamhet vi inom SÖSR har idag. RAG arbetar 

vidare med vad de kan göra gemensamt för att ytterligare påverka. I dialog lyfts även upp en 

oro för att om inget görs kan nuvarande regelverk även hota hela blodförsörjningen i Sverige.  

    

RAG Klinisk Immunologi Sofia Nyström  

RAG har sedan uppstart haft svårt att hitta bra samverkansinitiativ och har låg aktivitet i 

gruppen.  Det är inte enbart kompetensutmaningen och sista årens pandemi som hindrat 

samarbetet inom SÖSR utan fortsatt också problematiken med svårigheter att utbyta 

information. Deras önskemål är ett digitaliserat flöde, så att de i större utsträckning kan hjälpa 

varandra. Om e-remisser för beställning och svar som testats mellan RÖ och RKL fortsätter 

och även utökas till att kunna fungera till RJL, skulle nya möjliga lösningar för ökad 

samverkan komma på plats.  

I efterföljande dialog meddelar RPO att status på det arbete Sofia refererar till är 

förnärvarande okänt, d v s om arbetet med påbörjade tester planeras fortsätta som tidigare 

eller om arbetsgruppen ökad digitalisering inom Laboratoriemedicin nu fokuserar på andra 

tekniskt möjliga lösningar. Ordföranden meddelar även här att vi kommer hålla alla 

uppdaterade när vi får veta mera från arbetsgruppen och att RPO bjuder in Carl till dialog med 

RAG vid nästkommande digitala forum.     

 

RAG Molekylärdiagnostik, Tobias Strid  

Även inom RAG och i arbetet med GMC har juridiken ett stort fokus. Att kunna dela data på 

ett säkert och effektivt sätt är A och O för fortsatt samarbete både nationellt och inom SÖSR.  

Flertalet förfrågningar och uppdrag från andra inkommer till RAG Molekylärdiagnostik, nu 

senast från RPO Cancer. Gällande samarbete och arbetsfördelning i övrigt inom SÖSR har bla 

DPYD satts upp som skickeprovsanalys till Kalmar som utför dessa. Planer finns på att 

analysen ska sättas upp lokalt men tills vidare fortsätter alla övriga att skicka till Kalmar.  

Fredrik kompletterar efter mötet att arbetet inom NAG Cancergenomik börjar bli klart och 

att vi från RPO kommer få en presentation från detta arbete på nästkommande möte 14/6.  

 

RAG Klinisk Kemi, Elisabeth Aardal (RÖ) 

RAG har bidragit till uppstarten av regionalt och nationellt nätverk i tolkningsfrågor gällande 

IVDR – In Vitro Diagnostic Regulation, där en gemensam inventeringsmall och åtgärdsplan 

tagits fram till stöd i arbetet framåt. I övrigt har kompetensförsörjning i bristspecialitet stort 

fokus. Dialoger pågår gällande gemensam studierektor. När det gäller handledning av ST-

läkare stöttar RÖ idag RJL. Arbete pågår också för att RÖ ska kunna stötta RKL med 
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medicinskt stöd fr.o.m sommaren 2022. Att samarbeta eller dela tjänst inom SÖSR är inte det 

enklaste att få till då vi fortsatt har olika IT-stöd, olika instrumentering och arbetsrutiner. 

Därför ser RAG Kemi även ett behov av att få till gemensamma aktiviteter i kommande års 

upphandlingar.  

 

RAG Klinisk Genetik, Cecilia Gunnarsson (RÖ) 

Kompletterat efter genomfört möte.  

Eftersom Cecilia inte kunde närvarade vid mötet lämnade hon en kort skriftlig statusrapport: 

RAG har kommit i gång med gemensamt arbete och planeringen inför följande två projekt är 

klar.  

• Remisshantering Genetik. Här har en arbetsgrupp startat kartläggning av nuläget. 

• Gemensam kodning/administration. Här behöver fortsatt en arbetsgrupp med en 

optimal sammansättning av deltagare tillsättas   

 
Sammanfattning och avslut Digitalt forum  

Ordföranden tackar alla deltagare för deras engagemang under mötet. Hon konstaterar att det 

fortsatt är kompetensutmaningarna, juridik och IT-frågorna som är viktigast att komma vidare 

med för att samverkan och samhandling ska kunna genomföras på bästa sätt.  

RPO avser att  

• fortsätta uppdatera alla i vad som händer framåt, dels i minnesanteckningar på 

hemsidan och via extra mejlutskick  

• ta stöd och hjälp från resp. RAG i framtagande av underlag vid behov och att som 

sakkunniga lämna in synpunkter på aktuella inkommande remissrundor gällande 

vårdprogram, riktlinjer etc.  

• bjuda in ansvarig för förstudien Informations- och bilddelning inom radiologin samt 

Carl Sköller som ansvarig för arbetet för en ökad digitalisering inom 

laboratoriemedicin till dialog på nästkommande digitala forum, som planerats till den 

12 okt 2022. 

• se över möjligheterna för att ytterligare stärka samarbetet med RSGs olika 

grupperingar 

Innan mötet avslutas påminns RAG om att kunskapsrådets frågor gällande forskning behöver 

inkomma till processtöd liselotte.joelsson@regionostergotland.se senast den 27april. 

  

mailto:liselotte.joelsson@regionostergotland.se
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Reflektion utifrån Digitalt forum  

RPO har en efterföljande dialog om hur vi fortsatt ska kunna stötta RAG i deras utmaningar 

men även hur viktigt det är att resp. RAG driver frågorna utifrån sin specialitet och vidare ut i 

respektive linjeverksamhet. Uppfattningen är att det också är värdefullt att få höra en kortare 

nulägesbild från samtliga RAG, men tiden är oftast för kort för att kunna ha en dialog i de 

lyfta frågorna. Konstateras dock att IT- och juridikfrågorna samt kompetensutmaningarna är 

gemensamt för alla RAG. Angeläget att påbörjade arbeten inom dessa fokusområden 

fortsätter med målet att i närtid åstadkomma konkreta positiva effekter.  

Beslut: Inför nästkommande möte den 14 juni får alla ledamöter i uppdrag att tänka på hur vi 

kan ytterligare förbättra Digitalt forum, dess innehåll och samarbetet med och mellan resp. 

RAG.  

 

Dagens kvarvarande informationspunkter 
 

Regional sjukvårdsledning (RSL)  

Den 3 maj anordnar RSL utvecklingsdagar i Nässjö där ordf. och processtöd är inbjudna att 

delta.  

Komplettering efter mötet:  

RSL hade sitt möte först den 6 april och minnesanteckningarna finns nu publicerade på 

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

2020/  

Vid mötet lyftes bl a Kompetensbehov och möjlighet till gemensamma tjänster inom SÖSR: 

 

”Ett flertal regionala programområden (RPO) har lyft behov av att kunna rekrytera och 

anställa gemensamma resurser, t.ex. i fråga om specifika kompetenser. Vidare uppstår frågor 

kring hur processen är för att lyfta denna typ av ärenden.  

Konklusion RSL ser vikten av att genomföra en kartläggning för att identifiera vilka 

kompetensbehov som finns inom respektive KR. Detta tas med som en del i den pågående 

arbetsprocessen med att stärka det gemensamma arbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen.” 

  

Utökat Kunskapsrådsmöte med Diagnostik och Sinnen (KR) i Nässjö den 5 maj 

Ordförande informerar kort att denna heldagsaktivitet som bland annat har forskningsfokus 

och redovisning av årsrapporterna på programmet. Samtliga ledamöter påminns om att svar på 

nedan behöver inkomma till Lotta senast den 27/4  

• Ge exempel på minst 3 starka forskningsområden inom ert programområde 

• 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? 

Minnesanteckningarna från KR finns på hemsidan 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-diagnostik-och-sinnen/ 

  

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-diagnostik-och-sinnen/
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Nationellt Programområde Medicinsk Diagnostik (NPO MD)  

NPO har sitt möte först 6 april. När det gäller insatsområdet Kodverk har det tagits beslut på 

att inte starta upp en NAG utan ärendet kommer istället hanteras av RSG Vårddokumentation. 

Det kommer troligtvis inom kort starta en nomineringsprocess till en NAG inom 

Blodförsörjning. Inga Zelvyte bevakar detta. I övrigt meddelas att nomineringen till NAG 

Digital Patologi är klar. Från oss inom RPO är både Anna Boden bitr. Verksamhetschef från 

Klinisk Patologi (RÖ) och Helene Richards BMA (RÖ) antagna som ordinarie ledamöter och 

representerar därmed SÖSR. Anna har dessutom glädjande även erbjudits ordföranderollen.  

 

Komplettering efter mötet:  

NPO-mötet den 6 april innehöll endast en agendapunkt där Stina Garvin, ordförande inom 

NAG diagnostisk cancergenomik, presenterade gruppens slutrapport. Efter inspel från NPO 

revideras nu denna och beräknas vara klar för beslut och utskick under maj månad.  

 

Dialog och beslutspunkt  
Lotta presenterade framtaget förslag över vilka kontaktpersoner AU förordar till att bli RPO- 

kontaktpersoner för resp. RAG. Efter en kortare dialog och genomgång av ansvar som 

kontaktperson från RPO gavs bifall på förslaget  

Beslut: Ansvariga kontaktpersoner från RPO till resp. RAG fastställdes. Se bifogat dokument 

 
Övriga frågor:  
Inga övriga frågor var anmälda till dagens möte  

  

Sammanfattning och avslut  
Ordförande har efter varje punkt sammanfattat och tackar därför alla för idag och mötet 

avslutas i tid.  
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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  

2022-12-06 RPO MD Summering och plan inför 2023 

 

 


