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Föregående protokoll 
• Protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

Nulägesrapportering 
• RKL: Historiskt god tillgänglighet till metoder som redan är igång. Fortsatt brist 

PET-CT, CT kranskärl och MR-hjärta. Ingen riktig plan för dessa. Arbete med 
kultur och strukturförändring för kvalitetskontroll utgående från dialog och tillit 
pågår, men tar tid. Brist på läkare och röntgensjuksköterskor och beroende av 
bemanningspersonal båda personalkategorier. Håller ej budget. 

• RJL: AGFA-plattform byts till ny version vecka 47. BOS-projekt startat och 
byte skall vara klart om 1 år. Riskerar tappa iGuide. DT-apparater installeras och 
kommer tillfälligt påverka kapacitet i negativ riktning. MR bättre tillgänglighet 
pga utökad maskinpark. Ekonomiskt underskott. Hyrläkare och en del hyr-rtg-
ssk. 

• RÖ: Omstrukturering i organisation går vidare. Som en konsekvens av denna 
funderar man på att kopiera Skånes metodbok. På det stora hela läget under 
kontroll. 

Ny processledare bröstcancerscreening 
• Ingen lösning på detta. En fråga är varför det behövs en separat processledare för 

screening utanför bröstcancerprocessen? 

Behovsanalys PET-CT 
• Påminnelse till den som tar fram den. Enligt representant från Kalmar har ingen 

diskussion skett i RSL om PET-kapacitet och Kalmars representant avser lyfta i 
RSL när nya rapporten kommit. Cyklotronansvarig bjuds in till nästa möte. 

Nuläge CT-kranskärl/MR-hjärta 
• CT-kranskärl ej igång i RKL eller RJL. MR hjärta igång i RJL. 
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Hur försörja SÖSR med röntgensjuksköterskor? 
• Stärka röntgensjuksköterskors yrkesutveckling, stärka teamarbete med 

specialistundersköterskor? 

• Kan vi tillsammans i SÖSR dra ihop och finansiera uppdragsutbildning av USK? 

• Kan man ha ett koncept med tydlig praktikfördelning så att det redan är tydligt 
när man kommer in på utbildning i Jönköping att praktiken skall utföras ex i 
Motala? Kan vi på det sättet få till fler utbildningsplatser? 

Fotonräknare 
• Rapport om de till synes mycket goda resultat som ses på den nya maskinen i 

Linköping. 

NYSAM-light 
• Beskrivning av fördelarna med att delta i Nysam. 

Rädda hjärnan 
• Beskrivning av konsekvenserna av vårdprogrammet. Fler rädda hjärnan. Ökat 

behov av DT-perfusion i SÖSR. Fråga för organnätverk att arbeta vidare med. 

Organnätverk 
• Signal från Mathias att det finns en viss trötthet i organnätverksarbetet där 

ledarna gärna skulle få energi ifrån alla deltagare i SÖSR. 

BOS 
• Rapport om nuläge respektive region. 
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