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§ 216  

Motion 3-2017 om 
röntgenverksamheten i Kalix och 
Kiruna   
Dnr 1519-2017 

Regionstyrelsens förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen anses 

besvarad. 

Yttrande 
Det inriktningsbeslut som togs 27 mars 2017 syftar till att skapa förutsätt-

ningar för att kunna bedriva en patientsäker och kostnadseffektiv vård med 

rätt kompetens, anpassad till befolkningsunderlaget och den demografiska 

utvecklingen. Då det råder brist på specialistkompetens och är ytterst svårt 

att rekrytera radiologer framförallt till Kalix och Kiruna så är regionens in-

riktning att aktivt och systematiskt arbeta med att rekrytera och behålla 

kompentens i länet och tillhandahålla radiologiska bedömningar via digital 

teknik 

Sammanfattning 
Sten Nylén, fullmäktigeledamot, föreslår i en motion att läkarkompetensen 

inom bild- och funktionsmedicin bibehålls som idag på sjukhusen i Kalix 

och Kiruna. 

För att kunna erbjuda nära vård trots bristen på radiologer, framförallt i Ka-

lix och Kiruna, har regionen inriktat sig på att utvecklat nya arbetssätt där 

stora delar av de röntgenologiska bedömningarna kan göras med digital tek-

nik.   

Ärendet 
Kompetensbrister och svårigheter att bemanna framförallt i Kalix och Kiruna 

leder till att specialistutbildade röntgenläkare är svåra att rekrytera. Regionen 

har vidtagit en rad aktiviteter för att åtgärda detta både på kort och lång sikt. 

Målet är att vara oberoende av inhyrd personal. Som ett exempel är arbetet 

med kompetensförsörjningsplanerna för att få en helhetsbild av kompetens-

behovet och bättre kunna rikta insatserna. Antalet ST-läkartjänster inom 

radiologi har utökats från fem till tio. Problemet är att kunna erbjuda en bra 

lärandemiljö för ST-läkarna under utbildningen då bristen på specialistutbil-

dade radiologer är stor.  

Svårigheter att rekrytera radiologer i Kalix och Kiruna har resulterat i att 

röntgenverksamheten arbetat med att ta fram nya arbetssätt. Mycket av radi-

ologernas arbetsuppgifter går att genomföra med digital teknik. Det är endast 



BESLUT 
Regionstyrelsen 31 oktober 2018   Sida 2 (2) 

 

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP477-148015901-129, 0.1 

 

en liten andel av undersökningarna som kräver en radiolog på plats. Därför 

kan tolkning av röntgenbilder, konsultationer och röntgensvar ske och admi-

nistreras via digitala löningar. Ett arbetssätt som är helt i linje med regionens 

digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård och strategin vägen till 

framtidens hälsa och vård år 2035, där särskilt fokus riktas mot kompetens-

försörjning, digitalisering och medicinsk utveckling för att klara framtidens 

utmaningar med åldrande befolkningsstruktur i ett glest befolkat län. Nya 

arbetssätt ska stimuleras och ske i samverkan över läns- och landsgränser.  

Bilagor: 

Motion 3-2017 om röntgenverksamheten i Kalix och Kiruna (Sten Nylén) 

 


