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Mötesanteckningar Medicinsk Diagnostik  
Datum 2022-10-12 

Tid 13.00-16.30 

Plats Digitalt via Zoom:  

 

  

Närvarande 

Anna Österström, ordf.   RJL 

Liselotte Joelsson, processtöd  RÖ 

Fredrik Enlund    RKL 

Emma Fransson    RKL 

Andreas Käll     RÖ 

Hanna Oden Poulsen    RJL 

Oskar Löfgren    RJL 

                   Birgitta Clinchy    RAG Transfusionsmedicin  

Maria Hälleros     RAG Patologi  

Edyta Johansson    RAG Nuklearmedicin 

Carl Sköller     Lab IT 

 

Frånvarande       

Johan Blomma     RÖ 

Inga Zelvyté     RJL samt repr. NPO MD 

Sofia Nyström     RAG Immunologi  

Lena Serrander     RAG Mikrobiologi  

Elisabeth Aardahl    RAG Kemi  

Cecilia Gunnarsson     RAG Klinisk Genetik  

Tobias Strid     RAG Molekylärdiagnostik  

 

 Mötesanteckningar  

1. Inledning Digitalt forum med RAG ordf. 

Ordföranden hälsar välkommen samt ger alla en återkoppling från föregående Digitalt forum 

220405. För detaljer se dagens bildspel (bilaga 1) samt i RPO MD handlingsplan 2022 på 

hemsidan Medicinsk diagnostik - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

En kortare presentationsrunda genomförs eftersom det är Emma Fransons första möte med 

RPO MD.  

Genomgång av dagordningen för Digitalt forum, där fokus idag ligger på statusuppdatering 

utifrån tre av våra viktigaste områden i handlingsplanen. 

 
 
2. Lägesrapport från pågående arbeten i RPO MD handlingsplan  

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-medicinsk-diagnostik/
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2.1 Ökad digitalisering för 

effektivare samverkan mellan 

labdiscipliner SÖSR  

Carl Sköller presenterar senaste status. För detaljer i 

arbetet vänligen se bildspel, bilaga 2.  

Beslut: 

Vid dagens möte etablerades officiellt RAG Lab IT som 

ny regional arbetsgrupp inom RPO MD. Deras första 

ordförande blir Carl Sköller. Utsedda kontaktpersoner till 

RAG är labchefsgruppen. Processtöd Lotta genomför ett 

introduktionsmöte med ledamöterna i RAG den 27 okt.  

2.2 Kompetensförsörjning – 

fokus laboratoriemedicin/  

Hanna Odén Poulsen presenterar vad som gjorts och görs 

inom området genom RPO MD, men framförallt i RAG 

och i resp. linje inom SÖSR. Hanna och Birgitta Clinchy 

förmedlade erfarenheter från den samrekrytering inom 

transfusionsmedicin som de genomförde inom SÖSR. 

Rekryteringen resulterade dock inte att någon ny 

medarbetare rekryterades denna gång, men ett medskick är 

att det gav alla involverade nya lärdomar som fler kan ha 

nytta av. Kontakta gärna RAG Transfusionsmedicin eller 

Hanna om ni vill ta del av deras erfarenheter och 

framarbetat material/annons etc. Lika gäller detta RAG 

Kemi som fann lösningar under sommaren  

3. Erfarenheter från utökat samarbete inom SÖSR 

3.1 Elisabet Aardahl, RAG 
Kemi delar med sig av 
gemensamt arbetet inom SÖSR 

Elisabeth ordf. för RAG Kemi har idag fått förhinder att 

delta. Hanna Odén Poulsen som kontaktperson föredrar i 

stället punkten. Se bifogat bildspel bilaga 3. 

4. Sammanfattning och avslut Digitalt forum 

Ordf. Anna Österström och Lotta Joelson avrundar tillsammans dagens digitala forum genom 

att kort beskriva plan för nästkommande år. 

• Ordförandeskapet för RPO MD övergår till Region Östergötland vid årsskiftet.  

• RPO MD kommer hålla fast vid att anordna Digitalt forum vår/höst och dess mötesdatum 

kommer fastställas vid ordinarie RPO MD möte i december.  

• Arbetet med att omvandla radiologins organnätverk till RAG 2023 ska påbörjas 

5. Ordinarie RPO MD möte  

5.1 Reflektioner och dialog 

efter Digitalt forum.  

 

Det är värdefullt med erfarenhetsutbyten mellan olika 

RAG, men samtidigt viktigt för RAG att RPO MD ger 

återkoppling från pågående arbeten inom RPO och RSL. 

Vi behöver fortsätta arbeta för att finna bra modell för 

resp. RAG ordf. att återkoppla till RPO och övriga RAG 

utifrån sina prioriterade frågor, samtidigt som vi också 

fortsatt önskar bjuda in andra aktörer från 

kunskapsstyrningsorganisationen för information och 

dialog (t ex RSG digital utveckling enligt tidigare ö.k).     
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5.2 Genomgång av dagordning 

inkl. beslut från föregående 

möte samt inkommande 

övriga frågor  

Dagordningen godkändes efter genomgång av tillägg av 

två frågor RPO Cancer. För detaljer se resp. punkt i 

dagens minnesanteckningar.  

Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. 

6. Besluts- och dialogpunkter 

6.1 Beslut om nytt upplägg i 

kallelsen och 

minnesanteckningar  

Ordförande lyfter att det nuvarande beslutade upplägget 

med förutbestämd uppdelning i besluts- och dialogpunkter 

samt separata informationspunkter upplevs som mindre 

bra. Vart och ett av de tre mötesblocken (röntgenspecifika 

frågor, labspecifika frågor samt gemensamma frågor) kan 

ha en mix av allt. Den som anmäler ett ärende till agendan 

meddelar vilken typ av fråga det rör sig om.  

Beslut:  

AU uppdras att förändra mötesstrukturen inför 

nästkommande möten med start i december då vi också 

kommer dela mötet i tre delar.  

6.2 Rapport PET-CT 

/Cyklotronbehov inom 

SÖSR  

 

Innan ärendet bordläggs p g a att föredragare inte närvarar. 

Det behövs ett extrainsatt möte innan RPO MD kan 

godkänna att rapporten sänds till RSL.  

Beslut:  

AU uppdras att kalla involverade ledamöter och RAG 

Nuklearmedicins ordförande till ett extrainsatt möte, för 

att där gå igenom rapportresultatet och gemensamt besluta 

om vad nästa steg i arbetet är. 

6.3 Nominering SÖSR-

representant till NPO MD  

 

Processtöd påminner om behovet av att utse NPO 

representant till RPO MD, med anledning av att Inga 

tackat nej till förnyat uppdrag. Ledamöterna har inte några 

namnförslag att delge. 

Beslut: 

Alla ledamöter får i uppdrag att sondera efter lämpliga 

kandidater i resp. region och återkopplar till processtöd 

Lotta. 

6.4 Ordförandeskap för RPO 

MD övergår till Region 

Östergötland vid årsskiftet  

Nuvarande ordförande Anna har beslutat att inte förlänga 

sitt ordförandeskap. Enligt tidigare beslut om rotation är 

det Region Östergötlands tur att överta ordförandeskapet.  

Vid dagens möte är det inte beslutat om vem som övertar 

ordf. rollen men dialoger pågår och ambitionen är att vi 

fastställer alla roller inom RPO MD 2023 den 6 december. 

  

7. Informationspunkter 
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7.1 RSL Möte den 8 sept 

 

Anna väljer i tillägg till dagens dagordning ta upp en 

punkt från senaste mötet i RSL; Patologikapaciteten i 

SÖSR. Där vi kan läsa att Johan Rosenqvist redogjort för 

obalans i patologikapaciteten i Sydöstra sjukvårdsregionen 

och föreslår att befintlig kapacitet i hela sjukvårdsregionen 

ses som en helhet, för att på ett bättre sätt kunna möta 

behovet av detta. Konklusion är att RSL ställer sig bakom 

förslaget att arbeta vidare med att få till en bättre helhet av 

patologikapaciteten i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Beslut:  

Att labchefsgruppen tar upp detta i kommande dialoger 

och ser över om behov av förtydligande uppdrag behövs 

eller om de påbörjar arbete utefter det som framgått från 

mötesprotokollet i september. Eftersom flera tidigare 

utredningar gällande patologisamverkan gjorts, beslutas att 

processtöd förmedlar dessa dokument till labchefsgruppen.  

7.2 KR Möte den 20 sept 

 

Mötet hade denna gång särskilt fokus på statusrapport från 

respektive RPO:s handlingsplan. Anna förmedlade aktuellt 

nuläge samt utmaningar inom RPO MD:s prioriterade 

områden: 

• IT-lösningar som stödjer säkrare och snabbare 

överföring av information, delning av bilder och svar 

inom SÖSR 

• Verka för att juridiska hinder i samverkan minimeras.  

• Etablera former för SÖSR-gemensamma anställningar 

och samrekryteringar inom kritiska områden med 

specialistkompetensbrist. 

• Utmaningar: Behov av utökat samarbete och formella 

ställningstaganden inom kompetensförsörjning. 

Förutsätter IT lösningar som stödjer säkrare och 

snabbare överföring/delning av information och bilder 

inom SÖSR. 

För med detaljer se RPO MD handlingsplan 2022 som 

uppdaterats i september: 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-

medicinsk-diagnostik/ 

7.3 NPO MD  

 

Eftersom NPO-representant Inga Zelvyte är frånvarande 

redovisas endast skriftlig rapport (se bilaga 4). Processtöd 

Lotta meddelar dock att Inga i rapporten efterfrågar namn 

på strålsäkerhetsansvariga från RPO.  

Beslut: 

Lotta förmedlar namnen på våra ledamöter inom RAG 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-medicinsk-diagnostik/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-medicinsk-diagnostik/
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Nuklearmedicin som är särskilt involverade i 

strålsäkerhetarbetet.   

7.4 Info från Chefsgrupp 

Röntgen/bild- och 

funktionsmedicin 

 

  

Chefsgruppen kan nu återta sitt arbete då Emma Fransson, 

MLA inom radiologi från Röntgenkliniken i Kalmar 

tillträtt som ny ledamot i RPO MD. I planeringen ses bl a:  

• Återuppta styrgruppen för förstudien information- och 

bilddelning inom radiologi  

• Delta i extrainsatt möte med anledning av 

Resultatrapport PET CT  

• Etablera organnätverken inom radiologi som 

kommande RAG 2023 

• Collective Minds som möjligt verktyg för samverkan.   

7.5 Info från Chefsgrupp 

Laboratoriemedicin  

• Kort statusrapport från senaste lab-chefsmötet

• Pågående dialoger om kompetensutmaningarna och

behov av stödresurser. Förutom redan etablerade RAG 

pågår dialog om behov av HR-stöd.

Behov av gemensamma strategier kring intraprenad. 

• Plan för en ny SÖSR-gemensam RAG

laboratoriemedicindag HT 2023

• Omvärldsbevakning – ett uppdrag som getts till en

grupp verksamhetsutvecklare inom labmedicin, går 

framåt och beräknas vara klart under Q1 2023.

8. Övriga frågor 

8.1 Nominering till NAG 

Cancerforskning via RPO 

Cancer  

Fredrik Enlund har fått förfrågan från RCC och Srinivas 

Uppugunduri (RPO Cancer) ang. ny formering av en NAG 

som tangerar vårt område i RPO MD. De önskar 

namnförslag på någon lämplig kandidat från medicinsk 

diagnostik som kan nomineras från SÖSR. RPO MD:s 

ledamöter uppmanas därför att inkomma med förslag till 

Fredrik eller Lotta alt. genom att ta direktkontakt med 

Srinivas. Observera att det således inte är RPO MD som 

hanterar eller ansvarar för denna nomineringsprocess. För 

mer detaljer se bilaga 5. Uppdragsbeskrivning NAG 

Cancerforskning    

8.2 Önskan om sakkunnig i 

onkogenetik som processledare 

för ärftlig cancer inom SÖSR 

 

Fredrik har mottagit en telefonförfrågan från RCC via 

Srinivas Uppugunduri om vi inom RPO MD har 

synpunkter på att nominera Ekaterina Kuchinskaya, ÖL 

vid klinisk genetik RÖ, som förslag på processledare för 

ärftlig cancer inom SÖSR. 
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Lotta har efterhört med Cecilia Gunnarsson, närmsta chef 

till Ekaterina Kuchinskaya, som gett bifall till 

nomineringen.  

Beslut:  

Fredrik kontaktar Srinivas för att meddela att RPO MD 

står bakom förslaget till nomineringen   

9. Sammanfattning och avslut  

Ordföranden tackar alla för ett bra möte och skickar med avslutande reflektionsfrågor, samt 

välkomnar återkoppling till AU med såväl förslag till vidareutveckling av mötesformerna 

som ärenden till nästa möte.  

• Hur kan agenda, ärenden och engagemang vidareutvecklas till nästa möte?  

• På vilket sätt har dagens möte bidragit till nytta för invånarna i SÖSR, d v s dem vi till 

för? 

10. Nästa möte 

Även nästa möte är digitalt och äger rum den 6 december, kl. 13-16.30 och har fokus på bl a 

summering av 2022 och plan inför 2023.   

Möte läggs upp med den ”nya agendan” med tre block: 

röntgenspecifika frågor – gemensamma frågor – labbspecifika frågor 

 
Bilagor:  
 

1. Dagens möte i bildspel  

2. Ökad digitalisering för effektivare samverkan mellan Lab 

discipliner  

3. Erfarenhetsutbyte RAG Kemi  

4. Statusrapport från NPO MD 

5. Uppdragsbeskrivning till uppdraget kopplat till NAG 

Cancerforskning   

 
RPO Tidsplan HT  2022: 

 

 

 

 

Länkar till senaste nytt inom SÖSR:  

• Regionsjukvårdsledningen - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

• Diagnostik och sinnen - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

2022-12-06 
kl 13-16.30 digitalt  

RPO MD ord möte.  
Summering och plan inför 2023  

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

