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Hej alla!
Vi har ett fortsatt gott inflöde av patienter till Skandionkliniken.
Januari till maj startade 144 patienter behandling. En utmaning
för våra medarbetare har varit att tillströmningen av patienter
varierat kraftigt månad för månad. Till och med maj i år startade
35 barn behandling, vilket är lika många som ett normalt helår.
Barnen fordrar extra omsorg, bland annat behöver många narkos under behandlingen.
Akademiska sjukhusets anestesiklinik har gjort en stor insats.
Den 3–10 oktober utförs en större service av vår strålbehandlingsanläggning. Kliniken är då
stängd. Verksamheten kommer även att reduceras under omkringliggande veckor. Vi planerar
nu intensivt tillsammans med universitetsklinikerna för att patienternas behandling ska
påverkas så lite som möjligt.
Första helgen i juni ägde IBA:s ”User Meeting” rum i Bryssel. IBA är den samarbetspartner
som driver Skandionklinikens protonstrålningsanläggning. Vi var en grupp från kliniken som
var där och fick ta del av intressanta framtidsutsikter för protonstrålbehandling. Läs gärna
notisen nedan.
Är du fysiker, läkare, radiobiolog eller sjuksköterska med intresse för protonrelaterad
forskning? Missa då inte vår inbjudan till PRIM – Proton Research Interactive Meeting 10–11
nov. En länk till inbjudan finns längre ner.
Med hopp om en fin sommar!
Jörgen Striem
Förbundsdirektör Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
jorgen.striem@skandion.se

Många barn har behandlats hittills i år

Välkommen till PRIM
– en ny mötesplats för protonforskning, 10–11 nov i Uppsala
Är du fysiker, läkare, radiobiolog eller sjuksköterska med intresse
för protonrelaterad forskning? Välkommen att delta vid PRIM - Proton Research Interactive
Meeting.
PRIM blir ett tillfälle då protonforskare från olika professioner får möjlighet att träffas, lära känna
varandra, hitta samarbetspartners och få inspiration. Det blir presentationer och diskussioner
runt små och stora, kliniska och prekliniska, tidiga och sena forskningsprojekt. Till inbjudan

Grattis till disputationen Erik!
Vi gratulerar Erik Almhagen som just
disputerat men en avhandling om
variationer i hur vävnad svarar
på protonstrålbehandling. Erik
är sjukhusfysiker på Karolinska
sjukhuset och rotationsfysiker på
Skandionkliniken. Läs mer

Protonresan – nytt förberedelsematerial med VR
Protonresan heter ett paket med sju filmer i
virtual reality-format. De vänder sig till barn
och deras familjer inför protonstrålbehandling
i Uppsala. Syftet är att genom god
förberedelse skapa trygghet i familjerna.
Filmerna kan upplevas som VR på landets
sex barnonkologiska centra. De kan även
ses som vanliga filmer på webben.

IBA om framtidens protonstrålbehandling
Första helgen i juni arrangerade IBA ett
kundmöte i Bryssel. Det är IBA som driver
protonstrålningsanläggningen på
Skandionkliniken. Fysiker och onkologer
från hela världen var på plats. Vid mötet
presenterades vetenskapliga projekt som
visar att protonernas plats i
terapiarsenalen successivt kommer att bli
tydligare. Det pågår även teknisk
utveckling med målet att protonstrålning,
om fem–tio år, ska vara ännu mer precis
och skonsam för patienterna.

