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Minnesanteckningar RAG nuklearmedicin 

Datum 2022-05-24, kl. 14.30 – 16.00 

 

Plats Teams  
Närvarande Edyta Johansson, Region Kalmar län 
                                      Johan Blomma, Region Östergötland 
                                      Karl Nygren, Region Kalmar län 
                                      Camelia Ciacoi-Dutu, Region Jönköpings län 
                                      Agnetha Gustavsson, Region Östergötland 
                                      Mattias Nickel, Region Kalmar län 
                                      Hans Johansson, Region Jönköpings län 

                                             Veronika Sanchez Rodriguez, Region Östergötland 
                                      Sara Axelsson, Region Kalmar län 
                                      Patrik Skogward, Region Jönköpings län 
 
 
  

1. Mötes öppnande och presentationsrunda 

Edyta Johansson hälsade alla välkomna och en presentationsrunda gjordes.  

2. Regional arbetsgrupp nuklearmedicin (RAG nuklearmedicin) – 
uppdragsbeskrivning 

Uppdraget för RAG nuklearmedicin gicks genom (dokument bifogas 

minnesanteckningarna).  

Regionalt programområde Medicinsk diagnostik (RPO MD) samordnar den 

medicinska diagnostiken i Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) via regionala 

arbetsgrupper för olika medicinska discipliner inom diagnostikområdet. 

RAG nuklearmedicin är en sjukvårdsregional arbetsgrupp med ansvar för att 

utveckla samarbetet inom den nuklearmedicinska verksamheten i Region Kalmar 

län (RKL), Region Jönköpings län (RJL) och Region Östergötland (RÖ). 

3. Utvecklingsområde för RAG nuklearmedicin 

Kort diskussion fördes ang. olika utvecklingsområden. Det finns redan nu en del 

grupperingar som bidrar till harmonisering av nukleramedicinska 

undersökningsmetoder, som t.ex. Equalis nuklearmedicin eller samverkansform för 

sjukhusfysiker.  

Det kom upp en fråga om det finns motsvarande RAG nuklearmedicin inom andra 

regioner. Frågan kommer att undersökas.  

Sara lyfte frågan gällande närvaro av någon från röntgen i Västervik. 

Nuklearmedicinska undersökningar utförs på röntgen i Västervik. Verksamheten 

tillhörs inte Fysiologiska kliniken i Kalmar. 
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Det vore värdefullt att ha brainstorming om vilka områden som är mest intressanta 

och vilka som gynnar alla våra verksamheter.  
 

4. Uppdrag: andra cyklotron i SÖSR 

Edyta informerade om det första uppdraget för RAG nuklearmedicin. Gruppen fick  

i uppdrag att utreda behovet av andra cyklotron inom SÖSR och ev. placering av 

denna. Utredning ska ske utifrån olika perspektiv: patientperspektiv, 

rekryteringsperspektiv, resursperspektiv, processperspektiv, forskningsperspektiv. 

Som är en separat process pågår också utredning utifrån det ekonomiska 

perspektivet. 

Veronica lyfte frågan gällande bl.a. antalet PET CT kameror/cyklotron, utbildning 

av personal och även personalbrist. Behovet av PET CT är stort och kommer bara 

att explodera. Det svåraste är att både utbilda personal. Det är svårt att rekrytera till 

cyklotronverksamhet. Det är ´´läkemedelsföretag’’. Det finns flera risker som kan 

uppstå om verksamheten inte centraliseras. En viktig faktor som måste utredas är 

om två cyklotronverksamheter kan anses som en enhet. I fall det blir två separata 

verksamheter då måste det ansökas om nya tillstånd. Det blir en kostnadsfråga.  

Det är viktig att representanter från cyklotronverksamhet inkluderas under 

utredningsprocessen.  

Beslut: 

För att få fart på utredningsprocessen beslutades det att ett flertal arbetsgrupper 

bildas som ska ansvara för respektive perspektiv.  

Processperspektiv – Agnetha Gustavsson (sammankallande) och Hans Johansson. 

Patientperspektivet - Camelia Ciacoi-Dutu (sammankallande), Sara Axelsson och 

Veronika Sanchez Rodriguez. 

Rekryterings- och resursperspektiv – Edyta Johansson (sammankallande), Karl 

Nygren, Mattias Nickel, Patrik Skogward. Edyta kommer att kontakta även någon 

från cyklotronverksamhet. 

Forskningsperspektiv: Veronika Sanchez Rodriguez (sammankallande), Johan 

Blomma. 
 

5. Övrigt 

6. Nya mötestider 

Edyta kommer att kalla till flertal avstämningsmöten: innan midsommar, slutet på 

augusti och mitten på september.  

 

 

Edyta Johansson 

Ordförande, RAG Nuklearmedicin 


