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Plats Röntgenkliniken vid Ryhov
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1. Besök på Nuklearmedicin länsdelssjukhuset i Ryhov

2. Inledning och genomgång av dagordning

Tf. Ordföranden hälsar
välkommen går igenom
dagordningen och
föregående mötes-
anteckningar inkl. beslut.

Föregående mötesanteckningar. Lades till handlingarna efter det att
deltagarna meddelat att de inte har något att tillägga.
Dagordningen godkändes efter att följande frågor lyftes in på dagens
möte

 Intraprenad på Klinisk Patologi, SÖSR
 Info om Lab Chefsmöte 12/9
 Uppdrag till KR- Kompetensbehov deadline10/9
 Behov av revision FH analys- Subventionerade priser 2017

3. Dialog och beslutspunkter

Arbetsformer och
Spelregler

Beslut: RPO möten bör genomföras digitalt, förutom vid en fysisk träff
inkl. studiebesök årligen.

 uppdelning av RPO möten i 3 delar bör startas i december 2022
 struktur för dagordning och RPO Spelregler fastställdes
 Ersättare hanteras av ordinarie ledamot som adjungerar och

ansvarar för att överrapportering sker inför och efter mötet
 Kontaktpersoner till RAG kvarstår oförändrat tom. årsskiftet Ett

nytt förslag inför 2023 tas fram och fastställs i december
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Röntgendeltagare
från RKL

Info; Specialistläkare Emma Fransson (MLA) från röntgen i Kalmar
kommer ersätta Björn Forsberg som ordinarie deltagare i RPO och delta i
chefsgrupp BFM.

Roterande
ordförandeskap –
nuvarande mandatperiod
löper ut.
Samt andra förändringar
inom RPO MD.

Info: ges med anledning av att ordförandeskapet för RPO förändras vid
årsskiftet Roterande ordförandeskap i RPO genomförs efter 2 år, om inte
överenskommelse om förlängning beslutas.

 Processen med att utse en ersättare har inletts eftersom nuvarande
ordf. Anna Österström har meddelat att hon inte kommer förlänga
sitt nuvarande uppdrag och att ordförandeskapet därmed övertas av
RÖ inför 2023.

Vidare i dialog konstaterar vi dock att gruppen kommer vara fulltalig fram
till årsskiftet 2022/2023. Eftersom NPO-representant Inga Zelvyté och även
Chefsrepresentant inom laboratoriemedicin Hanna Oden Poulsen meddelar
att de blir kvar fram till dess att ersättare finns på plats.

RPO besluta själva hur vi utökar antalet ledamöter. Dialog om behov av
detta samt ev. fler officiella RAG till RPO fortsätter därför under hösten.

Beslut: När det gäller att inkl. ledamöter från Fysiologen avvaktar vi tills
vidare med beslut om detta och är överens om att de kan adjungeras in vid
behov.

Återrapport PET CT
/cyklotronbehov inom
SÖSR - nästa steg

Info: Arbetet pågår inom RAG Nuklearmedicin som valt att belysa ärendet
utifrån fler olika aspekter.

Dialogen handlar idag också om den fortsatta processen och hur arbetet
inom RPO, KR samt Regionledningar osv. bör bedrivas för denna typ av
frågor.

Beslut: Ordf. Edyta Johansson och RAG inkommer med rapport 30/9
 Rapportens resultat tas upp på RPO-MD 12/10.

*Inriktning och upplägg
vid digitalt forum den 12
oktober kl13—1630
– vad är angeläget?

I dialog resonerar vi om hur vi behöver få våra RAG att tillsammans
konkretisera vad de kan samverka om och inte stanna upp samarbetet med
anledning av de generella utmaningarna?
Förslag:

1. Behov av att ha med delarna från Handlingsplanen ex denna gång
bjuda in Carl Sköller (alt. även fler från Arbetsgruppen) IT LAB för
återrapportering om vad och hur de arbetat vidare med info-
svarshantering inom LAB

2. Istället för laget runt. Be någon RAG ordf. att berätta mer, tex
klinisk kemi om bana /automation osv?  Bra om de kan dela med sig
om arbetsätt i RAG ex Hur de löser så att samverkan bli enklare?
Hur blir de konkretare i VAD som de behöver hjälp med så vi
kommer vidare. Hur vi hjälper till för att realisera de framtagna
lösningsförslagen?

Beslut:
 Inleda med Digitalt Forum och därefter ett samlat RPO möte
 Lotta tar med ledamöternas förslag till AU
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Lunch med fortsatt dialog i resp. chefsgrupp.

4. Besök på Patologen

5. Forts. Dialog- och beslutspunkter

*Kompetensförsörjning
– fokus
laboratoriemedicin:
lägesrapport/nästa steg

*Kompetensförsörjning – Egentligen inget nytt att rapportera i de
pågående aktiviteterna. Klinisk Kemi i Linköping har i större omfattning
under sommaren bidragit med stöd till de övriga regionerna. Den
gemensamma rekryteringen inom RAG transfusionsmedicin gav inte önskat
resultat dvs någon ny specialistläkare har ännu inte anställts.

Förslag att inkl. HR från resp. region till Labchefsgruppen inom RPO finns
och kommer diskuteras på nästa Lab möte 12/9

*Förstudien
informations- och
bilddelning inom
BFM: lägesrapport/nästa
steg

I och med att Chefsgruppen inom BFM nu blir fulltaliga är nästa steg ett
styrgruppsmöte i förstudiearbetet informations- och bilddelning inom
radiologin. Andreas väntar på att kunna återrapportera arbetet samt att beslut
om nästa steg är avgörande för att komma vidare.

 Kontakt med RSG info- och Juridiks ordföranden behöver
återupptas

 Avtal för sammanhållenjournalföring behöver tecknas inom SÖSR,
dock bör frågan gällande samtycke landa på resp. huvudman att
driva.

 IT bemanning inom SÖSR tros fortsatt vara en utmaning under
hösten men viss samverkan ska redan ha etablerats.

Dialoger om alternativa lösningar behöver också ske kontinuerligt för att
kunna se till konsekvenser och utmaningar även i dessa nya alternativ.

6. Informationspunkter inkl. fika

Laboratoriemedicin:
Uppföljning från
Labchefsmöten 2022 i
Kalmar och på Ryhov

Pågående och planerade aktiviteter: Labcheferna berättar om sitt
samarbete och omvärldsbevakningsuppdraget

• NAG Cancergenomic – slutrapport är utskickad, fokus i NAG har varit
NGS. Kvalitet, och Standardisering. För att avgöra om vilka analyser vi ska
sätta upp var och hur vi ska svara ut föreslås RCC och SKR att tillsätta en
expertgrupp och tillsättning av en person som kan leda fortsatt arbete. RCC
ansvarar för att hitta denne person, och SKR kommer stå för finansiering
med 20% av lönen.

 *Ökad digitalisering för effektivare samverkan mellan Lab discipliner:
Lägesrapport från Carl Sköller presenteras kort av Lotta (se bilaga 1)
Nästa steg blir att formellt godkänna arbetsgruppen
Beslut:  bjuda in Carl mfl till Digitalt forum 12/10.

Röntgen/BFM:
*Uppstart RAG Nuklearmedicin
Aktuellt RAG startade upp i maj som planerat och satte därefter full fart
med uppdraget PET CT/cyklotronbehov inom SÖSR

*Bilda RAG från radiologens organnätverk
Nästa steg är att Röntgencheferna träffas och tittar på möjligheterna för
övergången. Johan och Lotta träffar initialt Bengt Noren den 22/9
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NPO MD: Info:
*Statusrapport fr NPO MD har bifogats till deltagare med inbjudan innan
mötets start och Inga ansluter till oss för att svara på frågor.

• SÖSR-representant till NPO MD
– nuvarande mandatperiod går ut vid årsskiftet 22/23.
Beslut

 Behov av att snarast inleda ny nomineringsprocess och Lotta sänder
ut information till RPO deltagarna så att de kan påbörja sonderingen
efter kandidater att nominera

 Även ordförandeposten inom NPO-MD ska rotera inför 2023 och
Inga meddelar att önskemål från Kunskapsstyrningen är att
ordförandeposten kommer från Örebro eller Jönköping.

Vid dagens möte berättar Inga om uppdraget som är stort med stora krav
Hon meddelar att hon självklart kommer finnas till hands vid
överrapportering och till stöd för ny ersättare i rollen som NPO representant

7. Övriga Frågor

Intraprenad på
Klinisk Patologi?

Frågan togs upp under lunchen och fortsatt dialog om strategi sker på
Labchefsmöte 12/9 i Linköping

Info om
Labchefsmöte12/9

Kort info om kommande digitala möte där Labcheferna och VU ses för att
komma vidare med gemensamma frågor och påbörjade uppdrag.

Uppdrag RPO
Kompetensbehov

Lotta påminner om uppdraget till KR med deadline10/9. Hanna har
gjort en mall som cheferna med fördel kan använda för att förenkla
sammanställningen. Uppdraget är troligtvis ett resultat av att vi från
RPO MD i flera forum tidigare lyft våra utmaningar.

Revision av FH analys-
Subventionerade priser

Lotta informerar om att RAG Klinisk Genetik lyft behov av revision av
beslut från 2017 gällande FH-analyser inom SÖSR

8. Sammanfattning, Avslut

Tf. ordföranden tackar
alla för ett bra möte.
Speciellt riktas ett stort
tack till RJL och deras
medarbetare för dagens
två värdeskapande
studiebesök

Reflektionsfrågorna
 Har vi rätt frågor uppe på dagens agenda?
 Har dagens möte bidragit till nytta för invånarna i SÖSR, d v s dem

vi till för?

*: Aktivitet som ingår i RPO MD:s handlingsplan 2022
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Bilagor:

1. Ökad digitalisering för effektivare samverkan mellan Lab discipliner
2. Statusrapport från NPO

RPO Tidsplan HT 2022

2022-10-12
Kl 13-16.30
digitalt

RPO MD ord möte inkl. Digitalt forum med RAG-ordföranden
Handlingsplan 2023
Mötesplan 2023

2022-12-06
Kl 13-16.30
digitalt

RPO MD ord möte.
Summering och plan inför 2023

Länkar till senaste nytt från RSL och KR:
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/

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

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-diagnostik-och-sinnen/
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