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Plats Video  

Närvarande Björn Forsberg, Mathias Axelsson, Oskar Löfgren 

Kommande möten:  Kallelse för tre möten till hösten skickas separat 

 

Föregående protokoll 

 Protokollet lades till handlingarna 

Nulägesrapportering 

 RÖ: Flera röntgensjuksköterskor har rekryterats från Norrköping till Nyköping 

med lönekonkurrens. Tillgängligheten är väsentligen oförändrad. COVID-läget 

är högt (ATH). PET-CT problematisk tillgänglighet. 

 RJL: Tendens till minskning COVID senaste 3 veckorna. Ingen 

personalvaccination. Inte många smittade i personalen, enstaka. Hårt tryck på 

IVA. CT-byten gör att man får köproblematik som ändå möts med SOODIA. 

Även MR är bekymmersamt och detta delvis pga att flera MR-kunniga skall få 

operationer. Även problem med bokare. 

 RKL: Krislägesavtalet är aktiverat. Köproblematik MR. Röntgensjuksköterskor 

är flaskhals. Vi har bolagssköterskor och försöker få upphandla ex SOODIA. Vi 

har anställt en tredje bröstradiologi-ST. Ekonomin går dåligt pga de 

extrakostnader som personalbristen utlöser. 

Rapport läge PET-CT inkl isotopförsörjning 

 Inget att tillägga om beslutsprocessen PET-CT Kalmar. Hjulen snurrar på, men 

många år bort. 

 Vi tror att vi klarar det akuta behovet närmaste året om Jönköping skalar upp 

och samverkan sker mellan Linköping och Jönköping. Oskar uppger att man kan 

ta emot mer redan nu. På två års sikt kommer någon typ av busslösning vara 

nödvändig. RKL tar också kontakt med Kronoberg för att se hur många patienter 

som skulle kunna undersökas i Växjö. 

 Angående isotopförsörjning och eventuella ytterligare cyklotroner i SÖSR enas 

vi om att belysa denna punkt i PET-rapport i höst. 

Nuläge CT-kranskärl/MR-hjärta 
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 Jönköping har för avsikt att starta CT-kranskärl i höst i liten skala. Auskultation 

i Linköping diskuteras. Man kommer också bredda MR hjärta och börja utföra i 

Värnamo. 

Hur försörja SÖSR med röntgensjuksköterskor? 

 Oskar har haft möte med VD för Hälsohögskolan och föreslagit en ökning av 

antalet intagna på röntgensjuksköterskeutbildningen om VFU-platser kan 

garanteras i SÖ. Detta är helt i linje med vad Östergötland och Kalmar önskar. 

Beslut: Inventering skall göras kring lämpliga VFU-ansvariga. Oskar 

återkopplar till Hälsohögskolan. 

 Diskussion kring behovet av att titta på vilka konsekvenser automatisering av 

bildtagning kommer ha för röntgensjuksköterskerollen. 

Mathias berättar om möjlig kommande utbildning för specialistundersköterska 

röntgen. Möjlig start 2022. 

Beslut: Björn formulerar brev till chefnätverk och Mathias och Oskar kommer 

med synpunkter. Fråga: Vilka arbetar redan idag med dessa frågor och finns det 

goda exempel? 

 

IT-uppgradering Jönköping 

 Går åt rätt håll. Viss uppföljning är tillbaks. Värsta buggar är förbi. 

Remissrunda 2 för vårdförlopp 

 Vi försöker svara tillsammans och använda den uppdelning för huvudansvar 

som skickats ut av Björn tidigare. 

 Lungcancer – Björn Forsberg 

 Etablerad reumatoid artrit – Björn Forsberg 

 Per Malcherek som gastroradiologiskt intresserad: NVP bukspottkörtel 

 Björn: Skelett och mjukdelssarkom 

 Oskar: Äggstockscancer 

 Mattias: AML 

 Boban: Mantelcellslymfom 

 

Mammografi i SÖSR 

 Jönköping har en svår brist på bröstradiologer. Har rekryterat 1 ny och det finns 

några anställda läkare som kan tänka sig att lära sig. Diskussion kring möjlighet 

att lära sig i Kalmar (finns inte), Linköping (möjligen). 

Mammografiregister 

 Beslut: Vi enas om att det är bra om kommunikationen mot RSL angående detta 

kommer både uppifrån via Srinivas och i linjen upp mot RSL. Björn skickar 

skrivelsen till Mathias och Oskar. 
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