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Minnesanteckningar RAG nuklearmedicin 

Datum 2023-01-25, kl. 13.00 – 14.00 

 

Plats Teams  
Närvarande                   Camelia Ciacoi-Dutu  
                                      Agnetha Gustavsson 
                                             Veronika Sanchez Rodriguez  
                                      Sara Axelsson       
 Mats Boström 
 Nadia Lindborg 
  
Frånvarande Karl Nygren 
 Anna Olsson 
 Mattias Nickel 
 Hans Johansson   
 Mats Homelius 
 Helene Brundin 
  
 
 
  

1. Mötes öppnande 

2. Föregående mötesprotokoll 

• Genomgång av pågående projekt (ST-studierektor, arbetsgrupp kompetens, 

metodrevision (skelettscintigrafi) 

Veronica meddelar att det inte finns något nytt att rapportera kring ST-

studierektor. Hon undersöker frågan vidare. 

Arbetsgruppen kring kompetensen för biomedicinska analytiker och 

röntgensjuksköterskor som jobbar inom nuklearmedicin har ett möte den          

2 februari kl. 14.00 – 16.00. 

Arbetsmöte kring skelettscintigrafi planeras på fredag den 27 januari.  

3. Utvecklingsområde för RAG nuklearmedicin 

4. Övrigt 

• Rapport om cyklotronplacering SÖSR – återkoppling  

Edyta återkopplar till gruppen att det ekonomiska perspektivet kring 

placeringen av cyklotronet kommer att utredas vidare. 
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• Möjligheter för röntgensjuksköterskor och BMA att börja skriva svar på 

Datscan och även eventuellt Skelettscint, Linköping har väl en BMA som 

skriver på Datscan idag, kan vi samordna någon typ av utbildning? (Nadia) 

Diskussion hur det ser ut i respektive region. Nadia kommer att kontakta 

Anette Davidsson i Linköping ang. detta. Bra att samordna någon utbildning 

mellan regionerna. 

 

• Remissprioritering (BMA och röntgensjuksköterskor) vid enklare 

undersökningar, så som tex skelett eller PET-CT hjärna. (Nadia) 

Det finns enstaka BMA i Linköping som prioriterar remisser. I Kalmar 

bedömer BMA tiden på kärlundersökningar. 

 

• Finns det möjligheter till utvecklat samarbete vad gäller myokardscintigrafi   

i framtiden på läkarsidan? (Nadia) 

Långa väntetider på MSA undersökningar i Jönköping. Nadia undrar om det 

skulle finnas en möjlighet att skicka patienter till Linköping i första hand 

alternativ till Kalmar. Det råder en läkarbrist i Jönköping som påverkar köerna. 

Veronica ska undersöka förfrågan i sin verksamhet. Edyta och Sara tar upp 

förfrågan på ledningsgruppsmöte i Kalmar.  

 

• Gemensamt se över förberedelser för PET-FDG undersökningar. (Nadia) 

Man kommer att planera ett möte kring detta mellan Linköping och Jönköping. 

 

• Vi tackar Agnetha för hennes fina insatser i RAG nukleramedicin. Hon 

kommer att lämna uppdraget och Anna Olsson, sjukhusfysiker i Linköping blir 

hennes ersättare. 
 

5. Nya mötestider 

 

 

 

Sammanställt av 

Edyta Johansson 

Ordförande, RAG Nuklearmedicin 


