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1. Samverkan i arbetsgruppen - statusuppföljning

Pågående:

Upphandling av digital plattform (RÖ/RJL)

Avtal skrivet med Info solution. Uppstartsmöte för RJL/RÖ med Info Solution bokat till
den 10/2.

- Vilken prioritering önskas?

o RÖ har troligen större volymer mot ex. KS än för skickeprover till RJL.

o RJl har ett projekt startat som ska titta på frågan var man vill börja. KS och
Skåne står rätt högt upp. Även FOHM för mikro.

Digitalisera papperssvar utomlänspatienter RJL

Har varit pausat en tid men nu är upphandlingen är klar kan det vara lämpligt att starta
igång arbetet igen. Lösningsarkitektur behöver tas fram.

Utökning med fler analyser som elektroniska skickeprover från Kalmar till RÖ
(befintlig lösning). Har satt upp en analys men väntar på vilka fler man vill ha. Vissa
analyser som efterfrågas är redan digitala idag och frågan är om det kan vara
reservnummer som har spökat. Emelie Karlsson på RÖ har varit kontakt mot Nathalie i
RKL.

Övrigt/behov:

Beslut:

Inga nya aktiviteter påbörjas i nuläget

Carl bokar in möte för uppstart av arbetet med att digitalisera papperssvar för
utomlänspatienter i RJL
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Carl försöker få fart på arbetet med att RÖ får kravställa på vilka analyser man önskar
digitalisera för skickeprover från RÖ till RKL.

2. Aktuellt per region
RÖ:

- Införande av lösning för att kunna delge mikrosvar till kunder via labportalen
pausas. Kommer inte kunna starta något flöde innan SwP löst vissa problem med
saknad information i svar  på kith-format.

- Pilot för SBR klar.

- Förstudie kring GLOO4 (nya tjänstekontrakt) pågår. Vi har träffat Inera, Software
point och Evry för att diskutera möjliga lösningar och stegvist införande.

Kalmar:

- Patologen håller på att införa labportalen och har testat lite. Har inte kommit igång
med mikrobiologi och är ej nöjda med lösningen (RJL har dock fått till något
acceptabelt)

- Väntar på ersättare för faxen, ex. Ineras lösning. Oklart vem som driver frågan i
Kalmar.

Jönköping:

- Labportalen mest just nu.

Beslut:

3. Övrigt
Sara Haraldsson har slutat på diagnostiskt centrum i RKL. Ersättare ej utsedd ännu.

Sophie Rais tar över rollen som objektledare IT för Provbunden diagnostik och ersätter
Barbara i detta forum.

Beslut:

Carl mailar information kring Sophie om vad det innebär att vara en regional
arbetsgrupp och länk till vår intranät-sida.

4. Nästa möte
Nästa möte är bokat den 8 Mars kl 10-11.

Beslut:

Vid anteckningarna

Carl Sköller
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