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Förstudie fördjupad bild- och informationsdelning 

 Andreas Käll var inbjuden som förstudieledare och föredrog var vi stod i 

projektet. 

o RPO är beställare av förstudien. 

o Behovet av resurs i form av kompetens inom avtals- och 

informationssäkerhet samt IT-arkitekt har påtalats och beskedet har varit 

att vi kan äska denna resurs från resursägarna. 

o Styrgruppens sammansättning gicks igenom. Mathias kommer som 

ordförande sammankalla styrgruppen för första möte 25/9. 

o Fas 1 är tänkt att gå under hösten och syftet här är att identifiera show-

stoppers utifrån olika perspektiv. Fas 2 är tänkt att gå under våren och 

mer i detalj titta på hur man faktiskt löser det. 

Nulägesrapportering 

 RKL: Tillgängligheten åtminstone inte sämre än den brukar vara den här tiden 

på året. Oklart vad hösten kommer föra med sig. Förväntningen med uppstart av 

planerad verksamhet är ett visst ökat krav på diagnostik, detta är ett problem då 

vi har brist på röntgensjuksköterskor i regionen. Hyrläkare enstaka veckor i höst 

och inte återkommande linor. Ekonomiskt går Kalmar över budget pga 

bolagspersonal. Vvik och Ohamn håller budget. 

 RJL: Röntgensjuksköterskor ej riktigt fullbemannat. Saknas 3 läkarlinjer + 2 

mammoläkarlinjer. Tillgängligheten något bättre än när vi gick in i COVID. 

Vårdskulden beräknas mellan tummen och pekfingret motsvara två veckors 

produktion, men varierar mellan olika modaliteter. Mycket byggnation och en 

planerad uppgradering av AGFA-systemet planeras vecka 47. Ekonomiskt stort 

underskott främst pga minskade intäkter pga Covid. 

 RÖ: Går ur sommaren med bättre tillgänglighet än normalt och utan egentligt 

släp av COVID-19-tider. Bemanningen ingen kris. Inte bolagspersonal, men en 

hel det extern granskning och bolag som kommer in och betar kö på befintlig 

utrustning. 
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Enhetschef för cyklotron, ”Prab” har börjat. 

Fotonräknare installerad. 

Behovsanalys PET-CT 

 Ny rapport behöver produceras, ju förr desto bättre. Linköping har nått taket för 

vad de kan producera. Jönköping kan utöka primärt med en ytterligare dag i 

veckan, om stabil isotopleverans uppnås med två dagar i veckan. Mellan 

tummen och pekfingret skulle en PET-3 behövas i Linköping 2021 och Kalmar 

2022. Detta måste kommuniceras via RPO till RSL. Linköping tar på sig att 

uppdatera rapport. 

Cyklotron 

 Diskussion kring kraven på verksamheten för att få driva isotopproduktion. Prab 

bjuds med till nästa möte av M. A. 

PET-CT Kalmar 

 Riskanalys efterfrågas från Jönköping. Oskar skickar. 

Samupphandling 

 Respektive medlem i RAG delar fram till nästa möte de viktigaste 

investeringarna som är planerade så att vi kan se om här finns 

samupphandlingspotential. 

Rapport från RPO 

 Ny framställan görs till RSL om finansiering av grundförutsättningar för 

organnätverk. 

CT-kranskärl 

 RJL installerar tre nya CT som skall vara tekniskt bra för undersökning. Vilande 

fråga i Kalmar pga COVID. 

Bröstcancerscreeningledare 

 Möjligheten att hitta en sådan har försämrats under sommaren. Ingen region har 

stabil situation på mammografifronten. 

 

TA MED PÅ NÄSTA MÖTE: Hur försörja SÖSR med röntgensjuksköterskor? 


