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Minnesanteckningar RPO Medicinsk diagnostik inkl. bilagor

Datum 2022-12-06
Tid 13:00 – 16:30
Plats På distans via Zoom (se inbjudan och länk i Outlook)

Närvarande: Anna Österström, ordf. Jönköping
Hanna Odén Poulsen Jönköping
Oskar Löfgren Jönköping
Fredrik Enlund Kalmar
Emma Fransson Kalmar
Andreas Käll Östergötland
Johan Blomma Östergötland
Liselotte Joelsson Östergötland

Adjungerande: Hans Johansson Jönköping

Frånvarande: Inga Zelvyté (inkl. NPO MD) Jönköping

Inledning och välkommen till RPO del 1, fokus på laboratoriemedicin

Ordförande Anna hälsar alla välkomna till RPO mötets första del med fokus på laboratoriemedicin. Prel.
Dagordning presenteras.

Information från RPO
 Ordf. informerar om att det blir Hannas ersättare ny Verksamhetschef för laboratoriemedicin (RJL) Erik

Portelius som blir ny ordinarie ledamot i RPO MD 2023. Erik kommer närmast från Sahlgrenska och
börjar sin anställning på Ryhov i januari.

 Lotta informerar om behov av revidering av handlingsplanen inför 2023 och hur kunskapsstyrningen
tagit fram en ny mall och föreslagen modell, för hur vi inom RPO ska arbeta med planen framåt.
Beslut: Labcheferna önskar att patologisamverkan SÖSR lyfts in som specifik aktivitet

 Dialog om behovet av att tillsätta nya kontaktpersoner till resp. RAG inom lab 2023
Beslut: bifogat förslag inför mötet godkändes. (vänligen se bilaga 1)

Statusrapporter utifrån nuvarande handlingsplan

 Kompetensförsörjning- behov av utökat samarbete med HR?
Andreas meddelar att han inför mötet sänt förfrågan till HR om gemensamt möte för att inleda dialogen
om behovet de ser av att även starta upp även ett nätverk för resp. regions lokala HR Chefer/Ansvariga
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kopplat till RPO. Detta för att Labcheferna behöver fortsätta det proaktiva arbetet med
kompetensutmaningarna inom SÖSR Hanna ställer frågan om vad vi kan göra mera?
I dialog tar vi upp vad vi gjort tidigare från RPO i samarbete med RAG och i resp. linjeverksamhet. Vi
påminner varandra om vad vi från RPO bidragit med för att lyfta Medicinsk Diagnostiks
kompetensutmaningar via tidiga kartläggningar av kompetensbristen i underlag till Vårdkompetensrådet
och nu senast uppdaterad info om våra bristyrken till Kunskapsrådet, Diagnostik och Sinnen vilket gjort
att RSL ånyå vid senaste mötet, hade ärendet uppe på agendan igen.

Beslut: Något nytt underlag och behov av kartläggning ser vi inte att vi ska kunna bistå med från RPO
utan vi får fortsatt bevaka ärendet och ha kompetensförsörjning som huvudfokus i Handlingsplanen
samt fortsatt stötta de initiativ som sker i resp. linjeverksamhet, inom resp. RAG och i Lab
chefsgruppen

 Nytt uppdrag ökad samverkan inom Klinisk Patologi, SÖSR?
Fredrik informerar kort om hur uppdrag förmedlats via RSL och att Labchefsgruppen haft ett inledande
möte och öppen diskussion med involverade från Patologiverksamheten i förra veckan. Det som var
uppe i dialog var hur vi inom SÖSR kan uppnå en ökad samverkan och finna en gemensam målbild och
handlingsplan framåt gällande ersättningsmodell och hur vi ska kunna samverka/samhandla inom
SÖSR.
Beslut; Labcheferna kommer ta fram ett projektuppdrag till patologiansvariga i rep region

 Nytt om pågående arb. tillsammans med andra RPO, insatsområden NPO?
Vid dagens möte är inte 2023 års insatsområden för NPO beslutade utan vi följer upp detta vid
nästkommande möte.

 Omvärldsbevakningsprojekt
Lotta ger en kort statusuppdatering och meddelar att tidsplanen kommer förskjutas något pga.
regionerna har haft svårt att frigöra tider för dialogintervju och både region Dalarna har önskat möte i
januari 2023. Vi räknar därför mer att slutrapporten kommer vara klar inför RPO mötet i april. Lab
cheferna godkänner detta och meddelar att uppdraget inte är tidskritiskt utan det viktigaste är att kunna
få lärdomar utifrån informationen om hur andra regioner arbetar.

 RAG Laboratoriemedicin IT
Arbetet fortskrider och RAG har nu kontinuerliga möten som publiceras på hemsidan

Inledning del 2. Gemensamt möte med RPO MD och ledamöter från radiologin ansluter.

a. Ordf. hälsar välkommen

Dagordningen presenterades samt att föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

b. Beslutspunkt:

Östergötlands förslag till ny ordf. för RPO MD inför perioden 2023/2024 presenterades och
Centrumchef Lena Bergvin Lundkvist, Diagnostikcentrum i Region Östergötland godkändes enhälligt
av ledamöterna som ny ordföranden. Anna Österström, Utvecklingschef, Region Jönköpings län avgår
som ordföranden och avslutar också sitt uppdrag som ordinarie ledamot i RPO vid årsskiftet 2022/2023.
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Enligt tidigare beslut om ordf. uppdraget i RPO är det avgående ordföranden som ansvarar för det
kommande arbetet med Årsrapporten. För information kommer Anna inte lämna Medicinsk Diagnostik
området, utan hennes nästa uppdrag i Kunskapstyrningsorganisationen är att ingå som ord. ledamot i
Kunskapsområdet Diagnostik och Sinnen på delegation från Mikael Edholm.

c. Informationspunkter

 Handlingsplan 2023

Lotta berättar om bakgrunden till ny layout och ambitionen RSL har med att vi inom RPO förväntas att
använda dem som arbetsmaterial vid ordinarie möten under 2023. Tanken är också att dessa ska kunna
ersätta nuvarande årsrapport. Dock kommer vi behöva sammanställa en Års rapport för 2022.

 Regional sjukvårdsledning (RSL) 221027

Ordf. lyfter specifikt punkten gällande Patologsamverkan där Labcheferna tidigare informerat om vad
detta innebär för oss inom RPO. För detaljerad information om vad som i övrigt var uppe på RSL
vänligen se deras minnesanteckningarna publicerade på hemsidan:
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/

 Kunskapsrådsmöte med Diagnostik och Sinnen (KR) 221123

Ordf. informerar kort att hon återkopplat vårt utkast till ny handlingsplan inför 2023.
Minnesanteckningarna från KR finner ni på hemsidan
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-diagnostik-och-sinnen/

 Nationellt Programområde Medicinsk Diagnostik (NPO MD)

Endast skriftlig rapport har delgetts deltagarna inför dagens möte. (för original rapport se bilaga1) I
korthet rapporteras att:

o Nomineringsprocessen till NAG Blodförsörjning är klar. Ordförande här blir Magnus
Nordström.

o Rapporten kodverk inom lab är klar och förmedlas till intressenter under januari 2023
o NAG Digital Patologi kommer behöva koordinera sitt arbete med arbetsgruppen

svarsmallar patologi som ligger nu leds av NSG Strukturerad Vårdinformation som lyft att
det finns behov av gemensam styrning mellan de två uppdragen.

o Dialog med RCC fortgår gällande om publicering slutrapport för klinisk implementering
av storskalig DNA-sekvensering.

Nytt möte med NPO är den 8 dec där VP 2023 och ev. nya bevaknings- och insatsområden beslutas.
Inför detta möte behöver röntgenledamöterna återkoppla sina synpunkter gällande nytt insatsområde
Rtg-protokoll där Södra sjukvårdsregionen har identifierat ett behov att standardisera i första hand DT-
protokoll, kanske senare även MR-protokoll, med syfte att hitta någon sorts "miniminivå" i vad som bör
ingå för olika sorters undersökningar.
Beslut: Mejlsvar sänds innan 8/12 till inga.zelvyte@rjl.se

Lotta informerar vidare om att sonderingen för att hitta en ersättare för NPO representant inte medfört
att RJL /RKL funnit lämplig kandidat.

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-diagnostik-och-sinnen/
mailto:inga.zelvyte@rjl.se
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Beslut: Förfrågan om uppdraget kommer gå via Andreas Käll till VC för Klinisk Transfusionsmedicin
och Immunologi i Östergötland. Om bifall nominerar RPO MD henne till NPO MD som representant
från SÖSR. Ärendet följs upp vid nästkommande möte

 Mötestidsplan 2023, Årshjul kunskapsstyrningen och nästkommande möte med RPO

I dialog fastställer vi att uppstartsmöte sker den 25 januari och fastställande av övriga datum 2023
hanteras via mejl tills vi är klara och att Lotta därefter skickar ut årets safe the date.

 Sammanfattning och avslut
Ordförande har efter varje punkt sammanfattat och tackar därför ledamöterna från
laboratoriemedicin för deltagandet och meddelar att mötet återupptas efter en kort paus för dagens
dialog med fokus på röntgen.

Inledning av Del 3

Ordförande Anna hälsar ledamöterna från röntgen och adjungerad gäst Hans Johansson välkommen till möte
med fokus på röntgen och presentation av slutrapporten PET CT/Cyklotron behovet inom SÖSR som
samtliga deltagare mottagit via e-post inför dagens möte.

Prel. dagordning presenteras och godkändes

Information från RPO

 Lotta informerar om behov av revidering av handlingsplanen inför 2023 och hur kunskapsstyrningen
tagit fram en ny mall och föreslagen modell, för hur vi inom RPO ska arbeta med planen framåt.
Beslut: Röntgencheferna önskar att etablering av nya RAG inom Radiologin lyfts in som specifik
aktivitet.

 Kontaktpersoner till resp. RAG radiologi 2023 enligt bifogat förslag godkändes. Se bilaga 1

 Kort info om ett möte Lotta deltagit i tillsammans med Sectra och representanter från samtliga regioner
gällande fortsatt utveckling och integration tillsammans med Inera (1177) för kallelsehantering /och e-
tjänster

o Region Skåne lyfte upp att det finns ett inriktningsbeslut om att PDF lösningar inte får
användas, eftersom detta inte anses vara original data och att Inera inte tillåter detta format
som patientinformation (kallelsebrev) utan anser att all data som presenteras via 1177 också
måste skrivas in där manuellt. Eftersom detta var ny information för nästan alla regioner.
kommer Sectra utreda detta vidare och backar därmed sin framtagna lösning tills vidare.

Presentation och Dialog utifrån resultatet från RAG Nuklearmedicins arbete och
slutrapport ”PET CT/Cyklotron behovet” inom SÖSR.

Johan Blomma som kontaktperson för RAG Nuklearmedicin föredrar ärendet på uppdrag av ordf. Edyta
Johansson. Inför dialogen har alla fått ut samtliga handlingar för genomläsning.

Utredningens resultat är att de förordar att nästa cyklotron bör placeras i Jönköping. I dialog tar vi upp dess
fördelar och nackdelar.

Beslut: Efter dialogen landar vi in i att RPO inte är redo att lämna ärendet vidare till RSL utan kommer
avvakta till dess att nödvändiga kompletteringar är utförda. Ett uppföljningsmöte gällande
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kompletteringsbehov föreslås. Johan Blomma utses därmed till att kalla övriga röntgenchefer, Lotta och
ordf. för RAG Nuklearmedicin till detta möte. Det är framför allt ekonomin som behöver tydliggöras och för
Jönköpings del lyfts även ett behov av att utreda remittenternas behov.

Nedan punkter bordlägges pga tidsbrist och föredras vid nästkommande möte

 Status för implementering av Kvalitetsregister Mammografi (MQR)
 Progress i förstudiearbetet info- och bilddelning inom radiologin
 Plan för att etablera RAG inom radiologi 2023
 Nytt om pågående arb. tillsammans med andra RPO, insatsområden NPO?

o Behov av adjungerad deltagare från Radiologin till RPO Cancer
o Upphandling av CBS Centralt beslutstöd (IGuide) och dispensansökan SSM

Ordförande tackar alla ledamöterna från röntgen och adjungerad gäst Hans Johansson för ett bra möte och önskar
alla en God Jul och ett gott nytt år.

Bilagor infogat i detta dokument
1. Kontaktpersoner RAG 2023
2. NPO MD statusrapport
3. RPO MD mötestidplan
4. Kunskapsorganisationens Årshjul
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Bilaga 1 Kontaktpersoner RAG 2023
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Bilaga 2 NPO MD Statusrapport

Rapport från NPO Medicinsk diagnostik Den 02 december, 2022

Detta är färdigt:
 Rapport om av användning/ täckningsgrad av kodverk inom laboratoriemedicin är klar, distribution till

intressenter i januari 2023 efter redaktionen.
 NAG Nationell blodförsörjning är klar. Ordförande blir Magnus Nordström.
 Jämlik infektionsdiagnostik. Troligen inte insatsområde i VP 2023. Kartläggning av GAP bör göras,

Sara och Tobias jobbar med förslag på hur GAP-analysen skall göras. Skall belysa problematik och
konsekvenser inom ramen för medicinsk diagnostik.

Detta pågår:
 VP 2023 står i fokus. Vi jobbar med att uppdatera/besluta om bevakningsområden.

Fysiskt möte den 8 december.
 NAG Digital patologi:  Håkan Edsborn, ST-läkare i patologi, Region Halland.   (region Syd) ersätter

Hillevi Pleijel i NAG-en. Dialog med arbetsgruppen Svarsmallar Patologi som ligger under NSG
Strukturerad Vårdinformation. Detta då det finns beröringspunkter med uppstartade NAG Digital
Patologi och behov av gemensam styrning mellan de två uppdragen.

 Dialog med RCC om önskad publicering för slutrapport för klinisk implementering av storskalig DNA-
sekvensering.

Övrigt:
 Strålsäkerhetgruppen ska träffas för första orienterande möte den 11 jan.
 Förslag till nytt insatsområde rtg-protokoll från Södra sjukvårdsregionen har identifierat ett behov att

standardisera i första hand DT-protokoll, kanske senare även MR-protokoll, med syfte att hitta någon
sorts "miniminivå" i vad som bör ingå för olika sorters undersökningar.

o Kan detta bli ny NAG framöver?  Tas upp för fördjupad diskussion på mötet den 8/12. Hur
Sydöstra regionen ser på detta? Tacksam för återkoppling via mejl.

Bästa hälsningar, Inga Zelvyte
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Bilaga 3. Prel. Årsplanering möten med RPO MD

Januari/februari
6/2 1300-1630

RPO MD Introduktion av nya ledamöter, fastställa RPO MD,
mötesstruktur 2023. Plan för arb. med nya handlingsplanen,
årsrapporten samt plan för årets Digitala forum.

April
5/4 1300-1630

RPO MD inkl. Digitalt forum med RAG-ordföranden.
Fastställande av årsrapport 2022(deadline 17/4) Presenteras KR 8/5

Juni
15/6 1300-1630

RPO MD Utvärdering av vårens arb,
Samarbete inom Medicinsk Diagnostik i sommar och plan inför
hösten

Sommaruppehåll

September
6/9 1300-1630

RPO MD Fokus på lägesrapport och fastställande av plan inför
hösten

Okt Heldag
13/10 0830-1530

RPO MD inkl. Digitalt forum med RAG-ordföranden
Inlämnandet av Handlingsplan 2024 (fysiskt möte)

December
13/12 1300-1630

RPO MD Summering och tidsplan inför 2024

Bilaga 4. Årshjul


