Reseberättelse auskultationsvecka på nuklearmedicin SUS/Malmö

Föreningens resebidrag möjliggjorde för oss att kunna tillbringa en vecka på nuklearmedicin i Malmö.
Syftet med resan var en fördjupning inom myokardscintigrafi i första hand, men även att få en
generell inblick i en annan kliniks verksamhet. På vår hemmaklinik, Fysiologiska kliniken på
Länssjukhuset i Kalmar, bedriver vi en relativt bred nuklearmedicinsk verksamhet, men volymerna är
förstås mindre än på en universitetsklinik och vi som arbetar här är betydligt färre. Således har vi
upplevt ett behov av att få möjlighet till diskussion kring metoderna med erfarna kollegor vid annan
klinik, och ville med detta besök ”kalibrera” vår metod och våra bedömningar, särskilt inom
myokardscintigrafi.
Vi var fyra heldagar på nuklearmedicinska avdelningen på SUS, Malmö, där vi blev mycket väl
mottagna. Vi fick följa både BMA och läkares arbete, vilket gav intressanta tankar och funderingar
kring hur man bedriver metoden inom olika verksamheter. Något vi verkligen uppskattade var alla
falldiskussioner med kollegor i granskningsrummet under veckan, och genomgång med fysiker.
Vidare fick vi se klinikens PET-verksamhet vilket var mycket givande inför kommande verksamhet i
Kalmar. Det var också inspirerande att se hur man valt att lägga upp den dagliga verksamheten
avseende schemastruktur och daglig styrning, något vi tagit med oss hem till kliniken där vi nu infört
korta morgonmöten. Då vi båda är medicinskt ledningsansvariga inom våra respektive områden
passade vi också på att få inblick i ett större perspektiv om verksamheten, med tanke på exempelvis
verksamhetsmål, körkort och aktuella väntetider, både på nuklearmedicin och på klinisk fysiologi.
Vi vill tacka föreningen för resebidraget som gjorde denna vistelse möjlig. Att på detta sätt kunna
utbyta erfarenheter och diskutera i både stort och smått kring nuklearmedicinsk verksamhet är
oerhört värdefullt, och något som sällan ges tillfälle till i den kliniska vardagen.
Stort tack också till alla medarbetare på nuklearmedicin och klinisk fysiologi i Malmö, för att ni så
generöst delade med er av er kunskap och tid. Ett särskilt tack till Elin Trägårdh för all hjälp att styra
upp denna vistelse!
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