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Föregående protokoll 

 Protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

Introduktion Prab Takhar 

 Tekniska problem. Björn bjuder in till nästa möte. 

Nulägesrapportering 

 RKL: COVID går upp och det ser ut som att planerad vård kommer drabbas. Vi 

har denna gång haft problem med klusterspridning i personal inom radiologin. 

Mammografienheten i Kalmar hårt drabbad liksom läkargruppen i Oskarshamn. 

Tillgängligheten är relativt bra. Vi har problematisk situation med 

bröstradiologer i Kalmar, snart 9 röntgensjuksköterskelinjer i regionen och även 

hyrläkarberoende fortsatt i Kalmar. Antalet bolagsveckor kommer begränsas. 

Ekonomin går radiologin med underskott jämfört budget. 

 RJL: COVID ökar fortfarande. En del personal tappas till COVID-vård. Inte så 

mycket personalsmitta på röntgen. Har en del produktionsproblem med 

begränsning av maskintid och personal. Är sugna på att köpa utförande, men har 

inte så mycket kväll/helg kvar för bolag att köra på. Planerar starta CT i Nässjö 

därför. Installerar MR-kameror. Högt inflöde remisser har gjort att MR-kö inte 

kapats. Ekonomin är ansträngd då intäkter försvunnit men kostnader varit kvar. 

 RÖ: COVID möjligen peak om 2 veckor. Är uppe i nästan lika många 

sjukhusvårdade som i våras, men färre IVA och generellt yngre och friskare 

patienter. OK tillgänglighet. God ekonomi i regionen och radiologin helt okej 

pga effektiviseringar som möter intäktstappet. 

Ny processledare bröstcancerscreening 

 Ingen lösning. 

Behovsanalys PET-CT 

 Kalmar kommer ta fram en införandestrategi våren 2021. 
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Nuläge CT-kranskärl/MR-hjärta 

 Svårt starta upp CT-kranskärl i Kalmar och Jönköping i nuläget, Jönköping 

hösten 2021. Kalmar försöker starta MR-hjärta, men osäker framgång. 

Tacksamma för den hjälp som erbjudits från Linköping. 

Hur försörja SÖSR med röntgensjuksköterskor? 

 Allmän diskussion 

Organnätverk 

 Vi arbetar vidare enligt plan. 

Nytt IT-system Jönköping 

 En del uppstartsproblem. Uppstart pågår precis i dagarna. 

ST-internat 

 Tekniska problem på senaste distansinternatet. Planering pågår för Linköpings 

internat i början av 2021. 


