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Temat för 2018 års röntgenvecka hölls 18 – 21 september i Örebro och temat var ”Flerdimensionell
radiologi”. Radilogoiska kliniken i Örebro stod för ett mycket innehållsrikt program.
Det tekniska programmet startades med det årligen återkommande och mycket uppskattade
teknikermötet ”Landet Runt” där MTF´s representanter Miki Perc och Maria Wirenstedt bjuder in
alla tekniker som besöker röntgenveckan för att stämma av vad som är på gång ute i landet och ge
alla möjlighet att dela med sig av erfarenheter och knyta kontakter inför framtida projekt.
Jane M Matsumoto, MD från Mayo Clinic i Rochester USA, var en mycket
uppskattad långväga Keynote-föreläsare som redogjorde för utveckling
och framtid för medicinsk 3D-printning i sin föreläsning Experiences of
building and managing a 3D print lab and the clinical use of medical 3D.
Mayo Clinic har en avdelning för 3D-printning som ständigt växer och
utnyttjas flitigt vid rekonstruktiv kirurgi, förberedelser vid avancerad
kirurgi och anatomiutbildning.
Temat om 3D-printning forsatte med redovisning om konstruktion och
tekniker för olika typer av 3D-printrar och tillämpningar inom sjukvården
genom Mikael Melitshenko, projektledare Alfred Nobel Science Park,
föreläsning 3D-printing – vad kan vi lära av industrin? Samt Hälsoaspekter vid 3D-printing genom Eva Särndahl, Professor vid
Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Bild: 3D-printning

Ett viktigt inslag under röntgenveckan är att besöka den tekniska utställning för att få information
om nya produkter samt möten med kollegor och företagsrepresentanter. Vid Olorins monter kunde
MTF´s representant visas i flera dimensioner, vilket stände bra med RTG-veckan temas
Flerdimensionell radiologi.
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Röntgenveckan bjöd under veckan också på intressanta inspirationsföreläsningar för alla
personalkategorier. Dansaren Tobias Karlsson och äventyraren Aaron Andersson drog stor publik.
Röntgenveckans sista dag började med en välbesökt föreläsning; Bildskärmar för diagnostik – är det
möjligt att kombinera bra bildkvalitet med ljusa granskningsrum som hölls av Patrik Sund.
Det sista föreläsningsblocket för veckan var det ständigt aktuella ämnet; Anskaffning av
röntgenutrustning och hölls av Marie Larsson, Fastighetsstrateg, Carl Rydberg, Upphandlingsjurist
och Roland Eriksson, Ingenjör, samtliga från Region Örebro Län. Även detta föreläsningsblocket var
mycket välbesökt och ett flertal leverantörer deltog i publiken. Under föreläsningen fick vi in inblick i
anskaffning från olika perspektiv, dels genom själva upphandlingsprocessen men även hur det
fungerar för bygg och installationssidan och hur vi i framtiden med strängare datalagar ska kunna ta
del av exempelbilder för att utvärdera bildkvalitet hos röntgenutrustning.
Ordförande Teknikprogrammets arbetsgrupp , Roland Eriksson, Medicinsk Teknik Örebro, kan med
tillfredställelse minnas den 1:a och se en väl genomförd och Örebro visade sig från sin bästa sida.
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