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Mötesanteckningar RAG-radiologi 

Datum 2021-03-22 

Plats Video  

Närvarande Srinivas Uppugunduri RCC och Mirjam Våtz RCC, 

 Björn Forsberg, Mathias Axelsson, Oskar Löfgren 

Kommande möten:  2020-05-03 

 

Föregående protokoll 

 Protokollet lades till handlingarna 

Processledare bröstcancerscreening, Nationell arbetsgrupp 
mammografi. Nationellt register 

 Srinivas och Mirjam berättade om grupperingar i vilka vi saknar representation 

och frågan om representation diskuterades 

Beslut: 

o Vi kommer att verka för att Magnus Rosenborg som tillträder en tjänst i 

Kalmar 2021-06-01 kommer representera SÖSR i både NAM och som 

processledare i RCC’s regi. Srinivas kommer kontakta Magnus 

Rosenborg för uppstartsmöte och Oskar och Mathias kommer att 

säkerställa att detta är känt i SÖSR och att Magnus har rätt kontaktvägar 

mot de andra klinikerna. 

o RCC kommer att erbjuda sig att delfinansiera utvecklingskostnader för 

nationellt register och första årets avgift. RCC kommer skriva ett brev 

som kan användas för att kommunicera varför vi behöver ansluta till 

registret. Regionerna behöver gå ihop och pressa priset för att vi ansluter 

oss gemensamt. Enligt Srinivas uppger NAM att Socialstyrelsen har 

beslutat att ett nationellt register skall finnas och ordinarie deltagare i 

RAG-radiologi efterfrågar detta beslut. 

Nulägesrapportering 

 RÖ: Verksamhetsområdesbildning nu formellt klar med 3 röntgenkliniker+ MSF 

(Medicinsk Strålningsfysik)+ klinfys Norrköping. Tvärstopp för 

personalvaccination. Ökad smittspridning och vårdbehov i ffa Norrköping. PET-

tillgängligheten är alarmerande på kort och lång sikt. Uppstart av extern enhet 

har gått bra, med kallelse till digital brevlåda och enkel ankomstregistrering. 

Även av-/ombokning fungerar och uppskattas, men behöver bli tydligare. Drop-

in kommer därför avslutas och övergå till självbokning, då patienterna anger att 

det är mycket bättre. 
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Superpressat läge på röntgensjuksköterskesidan pga att personer sagt upp sig av 

vanliga anledningar. Ej tydligt relaterat till COVID. Ekonomi okej pga COVID-

medel.  

 RJL: Fortsatt högt COVID-tryck utan någon större dip sedan i vintras. Ingen hög 

smittspridning på röntgen. Vaccinationer ej igång. Införande av nytt IT-system 

gör att debitering och verksamhetsuppföljning fortfarande är svårt och får skötas 

manuellt. SOODIA har använts för att korta CT kö och har även gjort skillnad 

på MR-sidan. Personalen är sliten pga IT-byte, COVID och byggnation. 

Diskussion pågår om arbetstid natt för rtg-ssk/usk. Ekonomiskt underskott, men 

oklart hur stort då debitering saknas. 

 RKL: COVID ökar efter en dip i februari. Försämrad tillgänglighet CT och MR i 

Kalmar. Brist på röntgensjuksköterskor i regionen och mycket bolagskostnader 

har tillkommit på denna sida. Ekonomi ungefär i linje med budget. 

Rapport läge PET-CT 

 Region Östergötland har svårt att möta behov. För dialog med Jönköping. 

Funderingar finns på PET-buss, eventuellt i samarbete med Kalmar. 

 Kalmar har tagit fram en kostnadskalkyl för införande och driftstart PET-CT 

2026. Vi diskuterar hur vi i RAG-radiologi skall agera utifrån denna strategi från 

RKL. Vi upplever att vi har lyft det i tidigare behovsrapporter att driftstart 

Kalmar måste ske snabbare. 

Nuläge CT-kranskärl/MR-hjärta 

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

tidigast hösten 2021. Kalmar startat MR-hjärta och är in inlärningsfas, bra 

samarbete med Linköping. 

Hur försörja SÖSR med röntgensjuksköterskor? 

 Allmän diskussion. Får följas upp. 

 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

 Björn informerade om införandet av vårdförlopp för höftartros i RKL och hur 

kommande vårdförlopp och nationell styrning kan påverka framåt. 

 

IT-uppgradering Jönköping 

 Börjar gå åt rätt håll, men fortsatt problem med uppföljning av ekonomi och 

produktion. 


