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Handlingsplan 2022
Prioriterade förbättringsområden 

kopplat till patientlöften

Aktiviteter Tidplan Status Kommentar

Stöd till RAG

- för att uppnå en tillgänglig och jämlik 

och patientsäker diagnostik 

Vidmakthålla och stödja samarbetet inom 

samtliga RAG för att möjliggöra ökad 

samverkan och samhandling.

2022

och 

framåt

RPO MD har hitintills etablerat 11 olika RAG. Dessa 

subspecialistgrupper är de viktigaste framgångs- och 

påverkansfaktorerna för utveckling av samarbetet inom 

SÖSR. Samarbetet inom och stödet till RAG har ytterligare 

utvecklats under året. Under 2022 genomförs även två 

gemensamma dialogforum med RPO MD och samtliga RAG.

-”-

Verka för IT-lösningar som stödjer säkrare 

och snabbare överföring av information, 

delning av bilder och svar inom SÖSR 

samt verka för att juridiska hinder i 

samverkan minimeras. 

2022

och 

framåt

RPO MD samverkar via en specifik RAG med RSG juridik och 

informationssäkerhet och RSG digitalisering kring ett 

utredningsuppdrag för att underlätta säkrare och snabbare 

överföring av information och delning av bilder inom bild- och 

funktionsmedicin. RPO MD samt RSG juridik och 

informationssäkerhet följer upp frågan med RSL under hösten 

2022. 

RPO MD är även beställare av en förstudie för att underlätta 

informations- och svarshantering inom laboratoriemedicinsk

diagnostik inom SÖSR. Målsättningen är att detta ska främja 

effektiva och säkra informationsflöden i såväl patientens 

vårdförlopp som i verksamheternas arbetsprocesser. Under året 

har en specifik RAG bildats och samverkan RSG 

digitalisering har etablerats.

-”- Verka för att etablera former för SÖSR-

gemensamma anställningar och 

samrekryteringar inom kritiska områden 

med specialistkompetensbrist. 

2022 

och 

framåt

Arbetet initierades under 2021 genom att ärendet lyftes till 

regionala vårdkompetensrådet samt till resp regions HR-

direktör. Arbetet har fortsatt under 2022, bl a via inventering inom 

SÖSR av kompetensbristområden. 

Parallellt fortsätter RPO MD och berörda RAG arbetet med 

samrekryteringar inom områden med akut kompetensbrist.

Stöd till RAG

- för att erbjuda diagnostik, behandling 

och uppföljning enligt bästa kunskap i 

varje möte

Stärka kopplingen mellan RPO och RAG 

till NPO och NAG inom medicinsk 

diagnostik. 

2022

och 

framåt

Sedan årsskiftet 2020 ingår NPO-representant som ordinarie 

ledamot i RPO. Nominering och rekrytering av sakkunniga repr

från SÖSR har skett till ett par aktuella NAG.
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Resultat
”Vidmakthålla och stödja samarbetet inom samtliga RAG för att möjliggöra ökad 

samverkan och samhandling”

• RPO MD består fr o m 2022 av en labchefsgrupp och en röntgenchefsgrupp, som 

ytterligare stärkt samhandlingsmöjligheterna inom resp specialistområde.

• RPO MD har hitintills etablerat 11 RAG. Dessa RAG är de viktigaste framgångs-

och påverkansfaktorerna för utveckling av samarbetet inom SÖSR. Ex på framsteg:

• Utökad samverkan kring resurser och kompetens inom bl a transfusionsmedicin, 

radiologi (PET-CT), mikrobiologi och genetiska analyser 

• Respektive RAG har under året bidragit med synpunkter i flera samordnade 

remissvar inom ramen för den nationella kunskapsstyrningen.

• Stärkt kopplingen till och samverkan med NPO MD och olika NAG genom att flera 

SÖSR-ledamöter finns representerade. 
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• Samverkan med bl a RSG informationssäkerhet och juridik som mynnat i förslag på IT-

och juridiklösning som ska stödja säkrare och snabbare överföring av information och 

delning av bilder och svar inom SÖSR 

• Samverkan med RSG digitalisering för att underlätta informations- och svarshantering 

inom laboratoriemedicinsk diagnostik inom SÖSR. Målsättningen är att detta ska främja 

effektiva och säkra informationsflöden i såväl patientens vårdförlopp som i verksamheternas 

arbetsprocesser. 

• Samverkan med RSG upphandling för en SÖSR-gemensam anslutning till ett nationellt 

kvalitetsregister inom mammografiscreening

Resultat
”…IT-lösningar som stödjer säkrare och snabbare överföring av information, delning av 
bilder och svar inom SÖSR samt verka för att juridiska hinder i samverkan minimeras”
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Resultat
”Verka för att etablera former för SÖSR-gemensamma anställningar och 

samrekryteringar inom kritiska områden med specialistkompetensbrist”

• Kontakt 2021 med Regionala vårdkompetensrådet för stöd i samrekrytering och 

framtagande av nya anställningsformer

• Inventering av kompetensförsörjningsbehov samt beskrivning av risker och 

konsekvenser med nuvarande situation

• Flertalet RAG-initiativ kring samrekryteringar inom områden med akut kompetensbrist –

dock utan resultat.

• Ökat stöd och bemanning över regiongränserna under sommaren för att klara 

verksamhetsuppdragen inom framförallt klinisk kemi 
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Framgångsfaktorer

Etablering och nära samverkan med sakkunniga specialister i RAG

• RPO MD strävar efter att tillsammans med RAG ta fram konkreta faktaunderlag för att 

skapa ett engagemang och förståelse för de utmaningar vi lyfter till bl a RSL.

• Tack vare verksamhetsnära och konkreta behovs- och konsekvensbeskrivningar från 

våra RAG har RPO MD uppmärksammat och fått stöd från RSL, regionala 

vårdkompetensrådet, RSG digitalisering, RSG informationssäkerhet och juridik samt 

RSG upphandling i flera av de frågor vi har lyft. 
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Utmaningar

• Behov av ett utökat samarbete och formella ställningstagande inom 

kompetensförsörjning, för att möjliggöra samrekryteringar, nya anställningsformer, 

attraktiva kombinationstjänster etc. 

• Detta förutsätter att vi har IT-lösningar som stödjer säkrare och snabbare 

överföring/delning av information och bilder inom SÖSR samt att juridiska hinder i 

samverkan minimeras.

• Bra med den pågående inventeringen av prioriterade 

kompetensförsörjningsområden – viktigt att den resulterar i konkreta förbättringar!

Löfte: ”…för att uppnå en 

tillgänglig och jämlik och 

patientsäker diagnostik” 
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Möjligheter

Samverkan kring befintlig kompetens och resurser inom SÖSR (t ex 

radiologi, mammografi, patologi, immunologi och molekylär 

diagnostik/NGS-teknik) kan underlätta:

• hantering av lokal kapacitetsbrist

• fördelning av patientfall till subspecialister

• samverkan kring fortbildning och arbetsfördelning 

• effektiva och säkra informationsflöden i patientens vårdförlopp

Löfte: ”…för att uppnå en 

tillgänglig och jämlik och 

patientsäker diagnostik” 


