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1. Kort återkoppling från föregående möte: 

Det diskuterades mycket kort av föregående arbete med SVF-svarstider. Här 

beslutas det om att man inte kommer att specifikt arbeta vidare med detta i denna 

grupp. 

 

 

                2 Återkoppling möte RPO: 

Kort återkoppling från RPO- möte som hölls den 5/4. Presentation av den årsrapport 

som är genomfört för 2021.  

Årsrapporten fokuserade en del på pandemin, där en del av RAG- grupperna har haft 

mer beröringspunkter och möten på grund av pandemin, framförallt Klinisk 

mikrobiologi.  

Andra grupper har haft svårare att få till träffar under året, men det finns en 

förhoppning om att återuppta detta arbete under 2022. 

Under 2021 har man bildat ytterligare en RAG, nämligen inom Klinisk Fysiologi. 

Ordförande för denna är Edyta Johansson, Verksamhetschef Klinisk Fysiologi, 

Kalmar. 

Man rapporterar om en ökning av prover inom samtliga regioner, och enheter, men 

största ökningen ses inom Klinisk Mikrobiologi.  

Under mötet diskuterades även svårigheterna med att rekrytera, både specialister 

ST-läkare, och Biomedicinska analytiker, i samtliga regioner. 

Även behovet av att samordna ett arbete inom medicinsk diagnostik, där man 

arbetar med en säkrare och snabbare överföring av bilder. Där ligger det största 

utmaningen inom juridiken.  
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Beslut: 

Mia tar med sig frågan om vart man har tagit fram statistik ifrån till 

årssammanställningen. 

 

 

 

 

2. Aktuella frågor: 
Hanna återkopplar att det har skett en uppstart av arbetsgrupp som har till uppgift att 

titta på framtida samupphandlingar mellan Kalmar, Linköping och Jönköping.  

Uppdraget kommer från Verksamhetschefer i de 3 regionerna. Det har varit ett 

uppstartsmöte, där både ansvariga från verksamheterna och upphandlingsenheterna 

deltog. 

 

Anna återkopplar att en ny Nationell Arbetsgrupp för Digital patologi har startas, 

där hon kommer att agera sammankallande ordförande. 

I gruppen kommer även representanter för radiologi att ingå. 

 

Hanna lyfter frågan om lagring av digitala bilder och hur de andra regionerna har 

resonerat, då Kalmar håller på med en upphandling av ny scanner.  

Anna återkopplar kort om bakgrunden, och hur det ser ut just nu i Sverige.  

Varje verksamhet har en skyldighet att ha en gruppering som tittar på gallring. 

Tiden för att spara en remiss, ligger idag på 10 år i Sverige, men diskussionen pågår 

om hur man skall ställa sig inför vad en digital bild skall räknas som. Detta är inte 

fastslaget på en nationell nivå, men troligtvis kommer en tolkning att vara att den 

digitala bilden, är en personuppgift som skall följa remissen, och därmed skall 

sparas under lika lång tid.  

 

Ett alternativ som också diskuteras är om det finns möjlighet att förvara digitala 

bilder i S.k ”Cold store”, som inte kräver samma lagringsutrymme men ändå ger 

möjligheten till att få fram den digitala bilden igen, om än inom några dagar. 

 

Vidare diskussion förs angående inskanning av cytologi prover. I nuläget scannas 

endast ett fåtal in av dessa prover, och det finns heller inga direkta planer på att 

övergå till mer allmän inskanning av dessa prover, förutom i Kalmar. Här ser man 

över möjligheterna till att scanna in såväl vaginal cytologi, som övrig cytologi, 

därav behovet för ytterligare upphandling av scanner. 

 

 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Mia Hälleros 


