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1. Mötets inledning:
Mötet inleddes med en kort presentations runda, då vi hade 1 ny medlem i gruppen,
Enhetschef Klinisk Patologi Jönköping, Felicia Trabelsi.

                2 Återkoppling möte RPO:
Kort återkoppling från RPO- möte som hölls den 12/10.
Nya RAG-grupp har bildats, RAG-lab IT. RAG-patologi eftersöker en
uppdragsbeskrivning för denna grupp, och Mia tar denna fråga vidare.
Ordförandeskapet för RPO-MD övergår till Region Östergötland efter årsskiftet,
vilket också innebär att nuvarande ordförande Anna Österholm avgår som
ordförande.
Det återkopplades även om det arbete som har påbörjats inom kompetensförsörjning
inom Lab medicin, och möjligheten till samrekrytering inom transfusionsmedicin.
Dock ledde detta inte till en rekrytering, men det förmedlas ut att det finns en hel del
erfarenheter inom detta att ta med sig ut i samtliga RAG.

2. Aktuella frågor/arbetsområden:
Anna återkopplar från den nationella arbetsgrupp inom digital diagnostik som hon är
ny ordförande inom, mer info hittas under följande länk. Digital patologi |
Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)
Arbetet är i uppstartsfas.

Det har också startats upp en arbetsgrupp som skall titta på möjligheterna till
gemensamma riktlinjer för ersättningsmodeller vid övertidsarbete, diagnostik. I
dagsläget ersätts läkare på olika sätt beroende på vilken region de tillhör, vilket inte
är att föredra.

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npomedicinskdiagnostik/digitalpatologi.64036.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npomedicinskdiagnostik/digitalpatologi.64036.html
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I gruppen kommer medicinska ansvariga från de olika regionerna att ingå.

Diskussion angående möjligheterna att kunna skicka specialfärger/immunfärgningar
mellan labben. Detta i ett led för att kunna spara på resurser, då vissa färgningar
används/beställs väldigt sällan.
Linköping efterfrågar också intresse om att starta en liten processgrupp inom IHC,
vilket ses positivt från både Jönköping och Kalmar.

Fråga angående gemensam upphandling av makro kameror kommer från Linköping,
och beslut fattas om att när det blir aktuellt skall vi se om vi kan samarbete.

Mia informerar om att Kalmar skall göra ett studiebesök i Linköping den 24/11-22.

                   Vid anteckningarna

Mia Hälleros
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