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1. Samverkan i arbetsgruppen - statusuppföljning

Pågående:

Upphandling av digital plattform (RÖ/RJL) – Tilldelningsbeslut fattat. Avtalsspärr just
nu.

Digitalisera papperssvar utomlänspatienter RJL – pausad tills upphandling klar.

Utökning med fler analyser som elektroniska skickeprover från Kalmar till RÖ
(befintlig lösning) – Nathalie som har koll på men var inte med i mötet

Övrigt/behov:

Inkommit fråga från Pia Rundgren, RJL rörande det att man fått väldigt många brev
kring att vi inte kan få faxsvar för region Östergötland från 1 februari. 2 frågor:

1. Hur ska vi hantera svar inom SÖSR från RÖ (Pia ska prata med lab i RÖ). Brevet
har tydligen inte bara gått ut till dem som man faxar till. Carl kolla med kundsupport
RÖ om vi faxar till RJL och om någon dialog pågår med Pia. Teori om att det
kanske sker vid reservnummer men man tror inte att det faxas utan går via post.

2. Hur ska vi hantera svar från RJL till RÖ (10-20 svar per dag) – Carl har meddelat
status kring digitalisering av papperssvar från RJL till RÖ till Pia.

Kalmar är med i en förstudie kring multidisciplinärt tjänstekontrakt för mikrobiologi
som Uppsala leder (Cosmic - WW lab och flexlab). Sara kollar om gruppen kan få ta del
av information som denna förstudie tar fram.

Beslut:

Inga nya aktiviteter påbörjas i nuläget
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2. Aktuellt per region
RÖ:

- Införande av lösning för att kunna delge mikrosvar till kunder via labportalen pågår.
Driftstart kommer kunna ske först 2023.

- Pilot för SBR

- Ont om tekniska resurser

Kalmar:

- Håller på att byta ut automationsbana på alla sjukhus. Går att få information till RJL
som också tittar på ny automation.

- Tittar på central lösning genom labben för labportalen. Lite stök efter RÖs utskick
om att fax upphör och att alla kliniker fått ett eget mail.

- Lite personalförändringar. Ny objektägare-IT för provbunden diagnostik istället för
Barbara i början av december. Även sara kommer sluta sin tjänst i januari.

Jönköping:

- Labportalen jobbar man med och har upprättat en del gratis-konton för att kunna ta
emot svar från vissa externa lab som meddelat att man upphör med fax-svar och
som hänvisat till labportalen.

Beslut:

Carl får information om nya deltagare från Kalmar som ska ingå i denna arbetsgrupp.

3. Övrigt
Inget övrigt

Beslut:

4. Nästa möte
Hur ofta och vilka dagar vill vi träffas nästa år? Förslag 2 ggr på vårterminen och 2 ggr
på höstterminen?

Beslut:

Carl bokar upp möten för nästa år var 6e vecka med start i början på februari (ej vecka
7,8). Onsdagar kl 10.

Vid anteckningarna

Carl Sköller
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