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Årets utbildningsdag och vårmöte hölls i Tällberg i Dalarna. För oss som inte besökt denna 
idylliska ort tidigare var det som att anlända mitt i ett vykort. Vi njöt av vistelsen i byn och av 
de trevligt arrangerade dagarna.  
 
Tack vare stipendium från SFNM kunde vi deltaga under de tre dagarna och fick dessutom 
möjlighet att på utbildningsdagen presentera våra erfarenheter från införandet av PET/CT-
verksamhet på klinisk fysiologi i Lund. 
 
Utbildningsdagen, som handlade om ssk/BMA:s roll och ansvar i den nukleärmedicinska 
verksamheten, leddes av Sten Carlsson. Vi fick lyssna på Lena Claesson från Skövde, som 
berättade om läkemedelsberedning och sedan följde ett föredrag av Anders Rydh och Agneta 
Vännström från Umeå om undersökning och analys. Sten Richter från SSI och Gunilla 
Jansson från Uddevalla föreläste om Strålskydd och kvalitetssäkring. Det sista inslaget för 
dagen var våra erfarenheter från införandet av PET/CT-verksamhet på klin fys i Lund. Den 
efterföljande debatten handlade till stor del om ansvarsområden för BMA och 
röntgensjuksköterska. Det är ett ämne som är mycket angeläget för oss och vi uppskattar den 
respons och de synpunkter vi fick. Vi hoppas på fortsatt diskussion, som kan leda till en bättre 
anpassning av våra yrkesroller i samband med nya tekniker. 
 
Torsdagen och fredagen innehöll intressanta föredrag, som var både lärorika och 
humoristiska. Programmet innehöll ett brett spektrum av ämnen, alltifrån välkända tekniker 
som t ex skelettscintigrafi och njurscintigrafi till nyare tekniker som PET/CT. Det redovisades 
också en nationell studie om kartläggning och utvärdering av bildkvalitet vid myokard 
SPECT samt även en utvärdering av Ventiscan. Bild- och funktionsmedicin som ny specialitet 
diskuterades också.  
 
Posterutställningen uppvisade fina arbeten och det blev tillfälle till diskussioner med 
posterförfattarna. Vi passade naturligtvis också på att besöka företagens utställning och tog 
del av informationen kring aktuella produkter i deras montrar. 
 
Vi är tacksamma att vi fick förmånen att åka till Falun/Tällberg och presentera vårt arbete. 
Trots vissa fjärilar i magen kändes det ändå bra och det var särskilt roligt att få så positiv 
respons efteråt genom åhörare som kom och uttryckte att de upplevt det intressant och 
givande. Då växte vi minst ett par centimeter och kände att detta gör vi båda gärna om.  
 
Vi tackar föreningen för stipendiet och vi tackar Falun för ett utmärkt arrangemang, som gav 
möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenhet under mycket trevliga former. 
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