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1. Genomgång av föregående protokoll 

2. Organnätverk SÖSR 

Vi känner att arbetet fortsätter ungefär som planerat, men att vi tillexempel vad gäller 

diskussionen kring fellowship är bromsade av ekonomiska frågan. Skrivelse har lämnats 

in till RMPO. Björn efterhör i RMPO hur vi går vidare i den frågan. 

3. Behovsrapport PET 

Gruppen i Linköping arbetar med rapport och 15 oktober deadline för utkast. Jönköping 

poängterar att de gärna är med och bidrar redan i detta skede. 

4. iGuide 

I RÖ har man i vilket fall kommit lite längre med frågan där det konstaterats att man 

åtminstone skall titta på det för när order management v 2 skall till. 

Jönköping behöver upphandla då deras avtal går ut. Agneta Gustafsson på medicinsk 

strålningsfysik har bollen i Linköping som dessutom har sagt att de vill ha option på 

Jönköpings upphandling. 

5. CT- och MR hjärta 

Nulägesrapportering från Kalmar: Frågan prioriteras inte då intresset från remittent 

svalt. 

Jönköping upphandlar utrustning så de kommer kunna göra undersökningarna från tidig 

vår. 

6. BOS 

I RJL inte innan AGFA-uppgradering v5. Sedan troligen in. 

I RÖ drar det ut på tiden. 

7. Samarbete bröstradiologi? 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Borde vara motiverade till samarbete, men vi har svårt att se vem som skall driva 

frågan. 

8. Nulägesrapportering 

RKL: Sjunkande MR-tillgänglighet. Fortsatt svårt med läkare en bröstradiolog slutat. 

Svår rekryterat. Vi skall pröva annons i Holland. Läkare som varit iväg i Sydney för 

TMC orealistiska förväntningar på arbetsförhållanden och lön. Vi har sparbeting som 

innebär att vi reducerat traditionell röntgenrond och tittar på reduktion av 

eftergranskning. Bara i Kalmar och inte i Västervik eller Oskarshamn. 

RJL: Har varit mycket fokus på annat och därför lite sänkt tillgänglighetsfokus. Två nya 

MR-kameror i Värnamo, men ändå långa köer pga produktionen inte kommit igång 

ännu. Annars bra tillgänglighet. Lokalt avtal för röntgensjuksköterskor nattetid som gett 

förkortad arbetstid behöver arbetas bort pga att det inte varit rätt beslutat. Ligger plus 

mycket pga intäkter från PET-CT och minskad hyrläkare. Skulle kunna ta mer PET-

patienter. 

RÖ: Håller tillgängligheten stången. Använder Bonliva för kökortning. Svårt att mäta 

kvalitet, men inga indikationer på försämring. Dags att ta tag i onödigt arbete. Onödiga 

undersökningar, extra skyltningar. Arbetssätt för att komma till rätta med detta planeras. 

Organnätverk är framtiden. Subspecialisering på sköterskor lika så. 

Ekonomi RÖ svag, men röntgenklinikerna okej. 

8. Ny processledare bröstcancerscreening? 

Ingen tillgänglig från Jönköping under detta året. Behöver komma tillbaks från 

föräldraledighet 

Ingen tillgänglig från Östergötland 

Ingen tillgänglig från Kalmar 

Beslut: Björn Forsberg stämmer av med RCC vad uppdraget innebär och 

förklarar läget. 

9. Samupphandling 

Inget område upptäcktes vid dagens diskussion. RJL drar igång skelettlabbsupphandling 

10. Övriga frågor 

 Pyelostomier och narkos – RJL i princip alltid narkos. RÖ och RKL ”aldrig” 

 Patientsamtycke vid distansradiologi – Ingen frågar om samtycke, vi känner inte 

till att det skulle behövas. 

 Mathias tar över som chef även för Motala. 

 Gemensam databas – SECTRA tar fram offert för gemensam databas. För att 

kunna komma åt varandras bilder och remisser. För att spara pengar. 

Vi behöver ta fram våra nuvarande kostnader och i ett första steg kolla på om vi 

gör en besparing med gemensam databas. 
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