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Verksamhetsenkät nuklearmedicin 2018 
 

Nuklearmedicin i Sverige står inför nya och spännande utmaningar, där vi inom den närmaste 5-

årsperioden förväntar oss en ökad verksamhet, inte minst inom PET-området. För att möta upp 

dessa nya behov behöver vi få en samlad bild av den nuklearmedicinska verksamheten i Sverige, 

rekryterings- och utbildningsbehov samt våra utrustningar. Vi ber därför Dig/Er vänligen besvara 

denna enkät. Enkäten genomfördes i liknande version 2012.  

En sammanställning av resultatet kommer att delges under SFNM:s vårmöte i Örebro 16-18 maj 

2018 och därefter presenteras på SFNM:s hemsida. De som besvarat enkäten kommer även att få 

en mer fullständig sammanställning. 

 

Organisatoriskt ser det olika ut för våra nuklearmedicinska avdelningar. På vissa sjukhus finns en 

sammanhållen enhet medan på andra sjukhus är nuklearmedicin uppdelad på olika 

enheter/kliniker. Majoriteten av radionuklidterapierna brukar höra till onkologen. Dessutom är en 

del av de yrkesgrupper som arbetar på nuklearmedicin, t ex ingenjörer eller sjukhusfysiker, 

ibland anställda inom organisationer som ligger utanför nuklearmedicin. Det har därför inte varit 

lätt att ställa frågor som fångar in så många som möjligt och samtidigt undvika alltför många 

dubbelregistreringar. Ni ska i första hand besvara enkäten för de personer som arbetar på (både 

fast anställda och de med grundanställning på klinik) och för den utrustning som finns på er 

nuklearmedicinska enhet. Om det finns skäl som gör det lättare för er att besvara enkäten samlat 

för all nuklearmedicinsk verksamhet på ert sjukhus går det också bra, men detta skall då tydligt 

anges. Skulle enkäten inte passa er verksamhet tveka inte att höra av er till er kontaktperson så 

försöker vi lösa de problem som uppstår. 

 

Vi har delat upp enkäten i två delar; en för nuklearmedicinsk diagnostik och en för 

nuklearmedicinsk behandling. Enkäten avser verksamhetsåret 2017, om annat ej anges. 

Respektive enkät består av två delar: 

 

A. Digital enkät som du öppnar genom att klicka på bifogad länk. Alla frågorna finns även i 
den bifogade PDF-filen som vi föreslår att ni skriver ut och använder när ni samlar in era 
svar. Det blir sedan enklast om ni fyller i alla svar på en gång via den digitala länken 
innan ni skickar in. En mer utförlig instruktion finns i bifogad PDF-fil samt i den digitala 
enkäten. 
 

B. Bifogade Excel-filer: där ber vi er fylla i bifogade tabeller för de olika yrkesgrupperna. 
Vidare instruktioner finns i Excel-filerna. 

 

Era svar från den digitala enkäten registreras automatiskt när ni klickar på skicka. Färdigifyllda 

Excelark skickas via e-post till: Eva.olsson@regionostergotland.se.  

Vi vill ha era svar senast 2018-03-02. 

 
Vi skickar ut enkätmaterialet till er angivna SFNM:s kontaktperson/er på resp. sjukhus. Om du 

inte anser dig kunna besvara enkäten ber vi dig vidarebefordra den till rätt person på ditt sjukhus. 

Sprid den även till övriga nuklearmedicinska enheter på ditt sjukhus; på vissa sjukhus har vi bara 

en gemensam kontaktperson.  

Varje sjukhus har fått en kontaktperson i styrelsen, se listan som finns på sista bladet i bifogad 

Excel fil. Tveka inte att ta kontakt om ni behöver hjälp eller har frågor.  
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Om denna enkät faller väl ut planerar styrelsen i framtiden årliga enkäter för att följa 

utvecklingen, vartannat år med betoning på personal/bemanning och utrustning och vartannat år 

om utbildning och forskning. 

Svar från alla är viktigt för att våra resultat ska bli tillförlitliga och på bästa sätt kunna vägleda 

specialiteten och styrelsen i vilka områden som är mest angelägna att prioritera för att fylla de 

behov vi har. 

 

 

Stort tack för er medverkan! 

 

 

För styrelsen  

 

2018-01-30      

 

Eva Olsson, Nuklearmedicin, Linköping 

Facklig sekreterare SFNM  
 

 

 

 

 

 

 
 


