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1. Samverkan i arbetsgruppen - statusuppföljning 

 

Pågående: 

Upphandling av digital plattform (RÖ/RJL) 

RJL och RÖ har haft möten sinsemellan och även ett antal möten med InfoSolution för 

att diskutera sin prioritering för uppsättning av nya flöden. Både RJL och RÖ har högst 

på sin prioriteringslista att ansluta externa lab utanför SÖSR i ett första steg. 

 

Digitalisera papperssvar utomlänspatienter RJL 

Lösningsarkitektur behöver tas fram. Uppstartsmöte kan ske efter att diskussioner kring 

vad som ingår i avtalet och prioordning för införande är klart. 

 

Ett mellansteg kan bli att skicka svar digitalt till labportalen. 

 

Skickeprover inom SÖSR 

Utökning med fler analyser som elektroniska skickeprover från Kalmar till RÖ 

(befintlig lösning). Ett antal analyser har nu prioriterats av provinlämningen på RÖ och 

arbetet med att sätta upp nya kan påbörjas. 

 

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, när prioriteringen tillsammans med info solution är klar. 
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2. Aktuellt per region 

RÖ: 

- Förstudie inför upphandling av nytt system som ersätter Progeny pågår. Nästa steg 

kommer att bli en RFI för att se vad som finns på marknaden. Vi har inte begränsat 

oss i den RFI:n att enbart titta på Progeny-funktionalitet utan tittar även bredare 

kring stöd för Genetisk verksamhet (RGR och LIMS). Progeny och RGR används 

även av RJL och Kalmar vilka kommer få mer information om denna förstudie. 

- Förstudie för framtida systemstöd för Patologi under uppstart. Förstudien syftar till 

att ta fram en framtida lösningsarkitektur för ett PACS-drivet arbetsflöde på 

patologen och vad som då behöver utvecklas/upphandlas. 

- Förstudie kring GLOO4 (nya tjänstekontrakt) pågår fortfarande. 

- Ny EDI-lösning införd i Sympathy 

- Anslutning av Synlab som externt lab i weAdd ROS – driftsatt 1/3 

- Projekt för att utöka antal LID-extensioner/styrkoder i Lifecare Kemi startar nästa 

vecka. 

- Vi har haft stora IT-störningar helgen den 17-20 Februari där både Cosmic, ROS, 

Biztalk och vissa labsystem låg nere. Sedan lunch den 20 Februari var man åter i 

full drift men med mycket städjobb kvar. 

- Vi har även haft störningar i integrationen mot labportalen 2-8 Mars pga. att 

InfoSolution bytt IP-adress på sin sftp. 

- Egen provhantering (via 1177) byter driftleverantör. Tester pågår. 

 

Kalmar: 

- Förstudie GLOO4 i Cosmic är avslutad och acceptanstester ska påbörjas. 

- Lab2Lab i Labportalen har också börjat bubbla. Tittar på möjliga flöden och 

kostnader och tid för införande. 

- Labportalen på Patologen är testad, planerat att införas inom kort. Mikro har även 

kommit över flera av kvalitetsproblemen. 

 

Jönköping:  

- Har försökt få Karolinska och FoHM att gå in i ett lab2lab-projekt. Oklart om det 

går att köra pga. att labportalen inte har stöd för mikrobiologi. Haft möten med Info 

Solutions och FoHM. Karolinska har meddelat att man inte har möjlighet att starta 

något innan sommaren. 

- Upphandlar ny utrustning (ny sekvensiserarare) för NGS. 

 

Beslut: 
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3. Övrigt 

Sara Haraldsson har slutat på diagnostiskt centrum i RKL. Ny person, Malin Henkel 

börjar 15 Maj men har en mailadress redan nu. 

 

Beslut: 

Carl kallar Malin Henkel till kommande RAG-möten. 

 

4. Nästa möte 

Nästa möte är bokat den 19 April kl 10-11. 

 

Beslut: 

 

Vid anteckningarna 

Carl Sköller 


