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 Organnätverk SÖSR 

Diskussion kring förslag till ekonomisk fördelning. 

Beslut: 

 Vi var överens om att vi tycker att det är rimligt att fördela kostnader för 

projektledare (Bengt Norén) och fasta kostnader för projectplace. 

 Vi är också överens om att det behöver komma till stånd en djupare 

diskussion kring vad fellowship innebär. Bengt Norén kommer få i uppdrag 

att kalla verksamhetscheferna för utvidgad diskussion kring detta hösten 

2019. Det är otydligt exakt vad fellowship kommer innebära och det är 

därför svårt att räkna på dessa kostnader som dock har potential att vara 

väsentliga. Skulle till exempel fellowship innebära 4 veckor om året i de fem 

organnätverken innebär det 20 överläkareveckor per år och sjukhus. 

 Alla tre har ansvar att lokalt förankra kostnadsfördelningen enligt punkt 

ett så att vi kan arbeta vidare i detta utvecklingsområde. 

2. Behovsrapport PET 

Uppdraget är delegerat till ansvariga. RJL och RKL behöver naturligtvis vara med och 

ge input. 

Beslut: Utkast klart september/oktober. 

3. iGuide 

I Jönköping pågår upphandling. 

Cambio har släppt tanken på att jobba med iGuide. Mathias skriver brev om varför det 

är olämpligt. 

Beslut: Inget separat brev från SÖRAD just nu. Bra om man bearbetar via sina 

kanaler. 

4. CT- och MR hjärta 
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Nulägesrapportering från Kalmar: Frågan upplevs inte som prioriterad från remittent. 

Jönköping upphandlar utrustning. 

5. BOS 

Oklart läge i Jönköping. Möjligen bromsas införande. 

6. Nulägesrapportering 

RKL: Bättre tillgänglighet än på länge. TMC har för Kalmar visat upp sin academy som 

har en intressant möjlighet att mäta faktiskt kvalitet hos radiologerna. Fortsatt svårt med 

läkare, bröstradiologer är orosområde. Ekonomisk situation är tuff och sparåtgärder kan 

komma att bli aktuella för radiologin. Föreslagna åtgärder är då minskad 

eftergranskning och reducerade konventionella ronder. 

RJL: Finns en tillgänglighestproblematik vad gäller MR. Värnamo har fått två nya 

kameror installerade och man hoppas kunna köra extra i sommar. Försenad installation 

Ryhov. I övrigt god tillgänglighet. Det pågår förhandlingar kring lokala avtal för 

röntgensjuksköterskor. Röntgen går back, ekonomisk handlingsplan framtagen. 

RÖ: Bättre tillgänglighet än på länge. Bemanning är ungefär som innan. 

Sköterskeutbildning planeras med Örebro. Bröstradiologin är orosmoment där 4 

radiologer slutat på kort tid. Ekonomi i balans, men sparbeting kan komma ändå. 

7. Samupphandling 

Inget område upptäcktes vid dagens diskussion. 

8. Övriga frågor 

 Mathias berättade om Siemens AI-rad. Testas i Norrköping långt ifrån användbar 

färdig produkt. 

 Tufft läge inom bröstradiologin, vi bör utforska om samarbete kan vara del av 

lösningen. 

 Förfrågan från RMPO om att bemanna upp SÖRAD med processkunnig han vi inte 

diskutera. 
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Vid anteckningarna 
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