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Avdelningens för sjukhusfysik historik skall egentligen inledas med det
glada 60-talet. Faktiskt från dess första skälvande år. Men varje nedteck-
ning av historien måste, för att ges ett rättvisande sammanhang, relateras
till en internationell och kanske främst nationell historisk bakgrund. Under
de första 60 åren av radiologins utveckling intog nämligen svenska insatser
en mycket betydande roll.

Sjukhusfysiken i Sverige före 1960.

Att sjukhusfysiken, som den utvecklats i
Sverige mot en främst radiologisk
inriktning, har sin historiska förankring i fr
a tre fysikaliska upptäckter under förra
århundradets siste skälvande år är en
oemotsäglig sanning. Fysiken är således
radiologins moder. Upptäckterna jag avser
är WC Röntgen upptäckt av
röntgenstrålarna 1895, H Becquerels
upptäckt av spontant radioaktivt sönderfall
1896 och makarna Marie och Pierre Curies
arbete med att isolera det radioaktiva
grundämnet radium 1898.

Den första framgångsrika strålbehandlingen gen
Stenbäck och Gösta Forsell. Det rörde sig om e
enten blev helt botad och uppvisades 30 år sena
nella Radiologkongressen i Stockholm 1928. Sv
W. C. Röntgen
             
H Becquerel Marie Curie Pierre Curie
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omfördes 1899 av dr Thor
n hudcancer på näsan. Pati-
re vid den 2:a Internatio-
erige har sedan dessa pion-
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järdagar bibehållit en framskjuten ställning inom forskning och sjukvård
med joniserande strålning för diagnostik och terapi. Via en mellanlandning
bl a på Serafimerlasarettet kom slutligen Radiumhemmet att skapas för den
radioterapeutiska verksamheten och genom en insamling till Gustav V:s
70-årsdag 1928 en insamling som sedan skulle komma att ligga till grund
för utvecklingen av Gustav V:s Jubileumskliniker i landet (Stockholm
(1937), Lund (1941), Göteborg (1943) och slutligen Umeå 1963).

Det blev tidigt uppenbart att läkarna inte
ensamma kunde bemästra alla de fysikaliska
och strålskyddsmässiga problem, som var
förenade med handhavande av
strålbehandlingsapparaturen. En fysiker
knöts därför till Radiumhemmet. Detta
skedde 1920. Denne fysiker, Rolf M Sievert
(1896-1966) måste med fog kallas för
radiofysikens fader. Redan 1924, inrättades
för Sievert, efter 4 års oavlönat arbete, en
konsulttjänst vid Radiumhemmet. 1937
skapdes avdelningen för radiofysik vid
Karolinska Institutet, för vilken Sievert blev
föreståndare.

Sievert byggde upp den radiofysikaliska
institutionen, först vid Radiumhemmet och från 1941 som en egen organi-
satorisk enhet, vid vilken Sievert erhöll den första professuren, med bl a
rikstäckande ansvar för röntgenapparater för terapi och som referensmät-
plats inom dosimetrin. Delar av denna verksamhet övergick vid Sieverts
pensionering till Statens strålskyddsinstitut medan den kliniska verksam-
heten låg kvar vid KS/KI.

Sievert både konstruerade behandlingsapparatur och utvecklade mätmeto-
der och utvecklade också den s k Sievertintegralen för dosberäkningar
kring radiumnålar samt Sievertkammaren för mätning av stråldoser. Det
slutliga hedersbeviset för Sieverts insats kom genom att han fått ge namn
till enheten Sievert med vilken man beskriver storheten ekvivalent dos i
det internationella SI-systemet.
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rt insåg tidigt betydelsen av strålskydd inom den radiologiska verk-
eten. Han blev därför en av initiativtagarna och länge en av de ledan-
stalterna i ICRU (International Commission on Radiological Protec-
som bildades vid radiologkongressen i Stockholm 1928.
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Sievert omgav sig med ett flertal entusiastiska medarbetare. Bland dessa
kan nämnas Sven Benner, som 1952 flyttade till Göteborg och där skapade
en ny radiofysisk institution. Bland dessa bör också nämnas Bo Lindell
och Rune Walstam som efterträdde Sievert (SSI och Radiofysiska institu-
tionen) och K J Vikerlöf som kom att bli den förste cheffysikern i Örebro.
Parallellt med utvecklingen i Stockholm utvecklades radiofysiken i Lund
med start från 1941, då Kurt Lidén började som fysiker vid Jubileumskli-
niken där. Lidéns kanske främsta insats var att starta utbildning i radiofy-
sik med främst inriktning mot sjukvårdens behov.

Utbildningen i radiofysik, som är unik i världen, bedrivs numera vid samt-
liga universitetsinstitutioner och har kraftigt medverkat till sjukhusfysikens
starka ställning i Sverige.

Mot slutet av 50-talet började radioterapikliniker skapas utanför universi-
tetssjukhusen. I och med detta tillkom också  nödvändig radiofysikalisk
expertis med koppling till denna verksamhet.



Avdelningens för sjukhusfysik historia
K.-W. Beckman 4 (14)

Det glada 60-talet

Redan 1960 kom den
första sjukhusfysikern, K J
Vikterlöf, till central-
lasarettet i Örebro.
Tillsammans med
radioterapeuten,
överläkare Olle Hallberg,
skulle han bygga upp den
radioterapeutiska
verksamheten. Den första
trevande inledningen till
detta hade emellertid
inletts redan något år
tidigare, när Vikterlöf som ”h
tionsverksamhet utgående frå

Många var turerna kring den f
För lönesättningen föreslog sj
fintlig ortopedtekniker. En nå
vetare. Det hela redde efter m
ning, radiofysikavdelningen, b
denna avdelning knöts isotopd

I 
be
rö
in
m
be
a 
Vikterlöf, Hallberg, Mårtensson
andelsresande i radiofysik” startat konsulta-
n radiofysikinstitutionen vid KI.

rämmande fågeln i den medicinska världen.
ukhusledningen en jämförelse med redan be-
got udda jämförelse för en disputerad natur-
ånga turer upp sig och en självständig avdel-
ildades för vilken Vikterlöf blev chef. Till
iagnostiken och –terapin vid sjukhuset.

början genomfördes de radiologiska
handlingarna med konventionell
ntgenbehandlingsutrustning, men inom kort
stallerades en deca-Curie 60Co-utrustning
ed möjlighet till behandling med korta
handlingsavstånd. I och med detta kunde bl

patientens hudreaktioner reduceras avsevärt.
Konventionell röntgenbe-
handling
Decacurie Co-utrustning
Historik_ASF.doc
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Isotopdiagnostiken genomfördes med enkla
scintillationsdetektorer, GM-rör och
scannande scintigrafer. Huvudsakligen
användes 131I-märkta radionuklidföreningar
för diagnostik och terapi av
sköldkörtelsjukdomar och något senare kom
kolloidalt 198Au för leverscintigrafi och
197Hg för njurdiagnostik.

För att hålla utrustningen i funktionellt
”trim” anställdes 1961 en ingenjör, Rolf
Johansson, vid avdelningen. Detta initiativ
från radiofysikavdelningen skulle sedan mot
slutet av decenniet (1967) omvandlas till en
fristående medicinteknisk avdelning.

Bristen på ”assisterande” personal både
inom terapi och diagnostik var besvärande.
Någon formaliserad utbildning fanns inte.
Därför startades i Örebro en tvåårig
utbildning till röntgen- och
radioterapiassistenter vid Vårdyrkesskolan.
Denna utbildning kom sedan under många år
att vara den dominerade källan till
kompetenta medarbetare, främst utanför
universitetsorterna. De första kom att utexamin

I och med att centrallasarettet i Örebro skulle få
des en stor satsning på radioterapin. Man planer
handlingsbunker i anslutning till barnsjukhuset 
voltutrustningar. Inledningsvis försågs bunkern
(Jupiter Jr och Hyperion från Barazetti, Italien) 

tatronaccelerator (43 MeV) från Siemens i Tysk
energidosimetrin för elektroner och fotoner var 
rudimentärt utvecklad. Stora FoU och mätinsats
vilka genomfördes i samverkan med flera radio
Sverige och tillsammans med leverantören. För
Scintigraf
Ingenjör Rolf Johansson
eras 1963.

 regionsjukhusstatus gjor-
ade och byggde en be-
med plats för tre s k mega-
 med två 60Co-utrustningar
och en högenergetisk be-
  
Vikterlöf och Jupiter Jr Hyperion
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land. Hög-
vid detta tillfället endast
er var därför nödvändiga,
fysikaliska institutioner i
 att klara detta hade något
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år tidigare sjukhusfysiker nr två, John-Erik
Persson, anställts. ”Slavarbetet” utfördes till stor
del av fysikstuderande som under flera år
anställdes som praktikanter. Denna resurs blev
senare också en utmärkt rekryteringsbas för
framtida sjukhusfysiker till avdelningen. Den 1
januari 1966 togs den nya betatronen i bruk för pa-
tientbehandlingar.

För att förbättra behandlingsplaneringen och fältinstä
en behandlingsfältsimulator.

Mot slutet av decenniet installerades, som första insta
en utrustning (Cathetron, TEM, England) för högdosr
handling av fr a gynekologisk cancer.

Siemens 43 MeV Betatron
John Erik Persson
llningen installerades

llationen i Sverige,
at efterladdningsbe-
  
Cathetron
Historik_ASF.doc
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Utvecklingen inom isotopdiagnostiken började komma igång mot slutet av
årtiondet. En banbrytande förändring var när radionukliden 99mTc blev till-
gänglig. Denna radionuklid kunde förenas med ett stort antal potenta ra-
diofarmaka och härigenom ökade användningen av isotopdiagnostiken ra-
dikalt. Inom isotopdiagnostiken etablerades ett intensivt samarbete med
kliniskt fysiologiska avdelningen. Där genomfördes ett flertal diagnostiska
metoder som lunggenomblödning/ventilation, hjärtminut- och shuntbe-
stämningar, myskelgenomblödning, renografi etc. Dessa metoder genom-
fördes med hjälp av komplexa flerdetektorsystem vid kliniskt fysiologiska
avdelningen.

Förutom strålbehandling och isotopdiagnostik ansvarar radiofysikavdel-
ningen för personaldosmätningar inom terapi och diagnostik. Under 60-
och början av 70-talet görs detta med en
filmdosimetrisk metod.

Radiofysikavdelningen var mycket tidigt ute
med digitalisering av verksamheten. 1969
installerades därför en bildinsamlings- och
bildbearbetningsenhet (PDP 8/L, NUKAB,
Göteborg) för nuklearmedicinska bilder.

En s k timesharingterminal installerades också,
uppkopplad mot en dator i Stockholm (Honywe
Bull, Stockholm), på vilken dosplanering av eft
laddningsbehandling skulle komma att genomfö

Under detta årtionde fungerade RSÖ:s
sjukhusfysiker under längre eller kortare tid som
sjukhusfysikerkonsulter i Karlstad och Eskilstu
fram till dess att egna självständiga
fysikavdelningar etablerats vid dessa sjukhus.
Första bildbehandlingsdatorn
ll-
er-
ras.

na
Datordosfördelning,
Cathetron
Historik_ASF.doc
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70-talet

Nu är det dags att anställa den tredje sjukhusfysikern,
K.-W. Beckman, med ansvar primärt för
isotopverksamheten och digitaliseringen både inom
dosplanering och bildbehandling.

Redan under det första året beställs den första
gammakameran till isotoplaboratoriet (GE
Radicamera 60). Till denna installerades den andra
generationen bildbehandlingssystem.

Gammakameran innebar en optimering av
registreringsmöjligheterna för 99mTc-
nukliden och i och med denna blev
dynamiska registreringar möjliga att
genomföra.

Mot mitten av 70-talet anställdes vid
röntgenkliniken den första radiologen med
inriktning mot isotopdiagnostik, Hans
Rydman. Hans (ursäkta vitsen) arbetsplats
blir radiofysikavdelningen.

En utrustning som var för den tiden helt unik
installeras på isotoplaboratoriet 1976. Det är
en dubbelhövdad gammakamera
(Maxicamera, GE i samverkan med
radiofysikavdelningen, RSÖ) med
huvudsaklig användning för
skelettscintigrafi, som inom en snar framtid
kommer att visa sig göra RSÖ till ledande
sjukhus när det gäller denna diagnostik. Ett
flertal forskningsstudier genomförs med detta system, va
leder till en vetenskaplig avhandling.

Strålbehandlingsverksamheten ökar kraftigt i volym und
och den fjärde sjukhusfysikern, Mats Björnsson, anställs
huvudinriktning mot radioterapi.

Ett system för datordosplanering av extern behandling u
makamerans bildbehandlingssystem. Dess kapacitet visa
vara alltför begränsad och ett par år senare  ersätts den m
ellt system SIDOS-U (UDAC, Uppsala). För att bygga u
den digitala dosplaneringen krävs mycket omfattande mä
kunna klara av detta inköps ett helautomatisk system för
fantom.

Det börjar bli dags att ersätta en av 60Co-utrustningarna m
för medelhög energi. Valet faller på en Microtron 10 MV
K W Beckman
Första gammakameran
Helkroppsgammakamera
Historik_ASF.doc

rav någon också

er detta årtionde
 därför 1976 med

tvecklas på gam-
r sig dock snart
ed ett kommersi-
pp databaserna för
tningar. För att

 mätning i vatten-

ed en accelerator
 (Scanditronix,
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Uppsala), till vilken också ett framtida ytterligare behandlingshuvud kan
anslutas när den andra 60Co-utrustningen skall ersättas.

Mot slutet av 70-talet börjar ett ökande intresse för patientdosbelastningar-
na, framför allt inom röntgendiagnostiken, att visa sig. Med Statens strål-
skyddsinstitut som Don Quixote och landets radiofysikavdelningar som
Sancho Panza började ett härtåg, inte mot fiktiva väderkvarnar, utan fast-
mer mot en ibland dyster radiologisk verklighet. För att klara detta upp-
drag skapades vid radiofysikavdelningen en särskild sektion för strålskydd
som fick till ansvar att övervaka röntgenverksamheten avseende utrust-
ningens prestanda och teknikens optimering. Sektionen kom att bestå av en
sjukhusfysiker, John-Erik Persson, och en strålskyddsassistent, Ulla
Folkesson. Den senare fick personaldosimetrin på sin lott, som nu övergått
till att använda TLD-teknik (ThermoLuminiscent Dosimetri).

Ytterligare ett område inom vilket radiofysikavdelningen engagerades mot
slutet av 70-talet  var idrifttagningen av den första datortomografen1977
(EMI 1010, England), vilken var en av de första i landet.

Under en period fungerade sjukhusfysiker från RSÖ som konsulter vid
Kärnsjukhuset i Skövde, Centrallasarettet i Västerås och Huddinge sjukhus
främst den nuklearmedicinska verksamheten.
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80-talet

Det redan tidigare planerade andra Mikrotrongantryt installeras och här-
med är 60Co-tiderna över för den externa strålterapin (trodde vi). Precisio-
nen i strålbehandlingen ökas kontinuerligt med ny programvara hos dos-
planeringssystemet, nya tekniker för patientanatomiregistrering med da-
tortomografi, automatiska konturregistreringar, gjutning av individuella
fältavgränsningsklossar och fixeringssystem för att underlätta för patienten
att ligga stilla under behandlingen.

Det visar sig att efter 20 års trogen tjänst nu
betatronen måste bytas ut. Detta sker mot en
linjäraccelerator (CGR Saturn, Frankrike) och
faktiskt fick vi också i det köpet en ny 60Co-
utrustning som reservmaskin för palliativa
strålbehandlingar. Detta reservsystem var nöd-
vändigt för att Mikrotronen drabbades av
ständiga driftstörningar, vilket var katastrofalt
då denna accelerator försörjde två
behandlingsrum. Något år senare blev
situationen ohållbar och ytterligare en
linjäraccelerator med låg fotonenergi
installerades (Philips, Holland). Vi in-
stallerade en ny fältsimulator med betydligt
förbättrade prestanda. För allt detta krävdes
att strålbehandlingsavdelningen byggdes ut
med en provisorisk byggnad i markplan för
dosplanering och verkstad.

Den gamla Cathetronen byttes 1986 ut mot en ny
va fabrikat Buchler vilken utnyttjade 192Ir-källor.

Ett personskifte sker på tjänsten som fjärde
sjukhusfysiker, Mats Björnsson ersätts med Leif
Karlsson, och en femte sjukhusfysiker, Essie
Persson, tillsätts. Ulla Folkesson ersätts på tjänste
som strålskyddsassistent av Berith Jonsson.

1988 installerades sjukhusets första MR-utrustnin
Både under upphandling och idrifttagning var
radiofysikavdelningen engagerad i detta projekt
med 0.5 sjukhusfysiker.
CGR Saturn 20
Philips SL 75-5
 efterladdningsutrustning

n

g.
Leif Karlsson
Historik_ASF.doc
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Till isotoplaboratoriet inköptes en ny
gammakamera (PICKER, Cleveland, Ohio, USA).
Denna var avsedda att också ge möjlighet till
tomografisk registrering (SPECT), en teknik då
främst avsedd för myokardscintigrafi. I och med
detta uppdaterades bildbehandlingssystemen rejält
till s k Gamma-11-system. Två sådana
installerades vilka kopplades samman i nätverk.

Decenniets sista år blev händelserikt.

Inom strålbehandlingen påbörjades manuell
brachybehandling med iridiumkällor.

Planeringen för den nya onkologiska kliniken med str
kommande M-huset pågår som bäst. Här ska i princip
avdelning skapas med de senaste teknikerna represent

För avdelningen innebar den största
förändringen att K J Vikterlöf gick i
pension den 1 september 1989. I och
med detta var en epok avslutad. En
epok som inte endast betytt mycket
för sjukhusfysiken vid RSÖ utan
också för sjukhusfysikens ställning i
landet. Kalle var under sin
verksamma tid en pådrivande kraft
inom många områden, inte alltid
okontroversiell men alltid rik på
idéer. En av hans mera särpräglade
drag var hans aldrig sinande
ambition att med sin avdelning befinna sig i den tekno
Gärna lite före om det var möjligt. Ofta med lyckat re

K.-W. Beckman förordnas som verksamhetschef efter

Genom nyrekrytering av en sjukhusfysiker, Bahman G
efter Vikterlöfs pensionering att vara 5 sjukhusfysiker
Picker gammakamera
ålbehandling i det
 en helt nyutrustad
erade.
Kalle Vikterlöf
Historik_ASF.doc

logiska frontlinjen.
sultat.

 K J Vikterlöf.

olrang, kom vi även
 vid avdelningen.
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90-talet

90-talets inledning innebar stora
planerings- och upphandlingsinsatser
för den nya onkologiska kliniken. Fyra
behandlingsrum för extern strålbe-
handling skulle utrustas, varav två
nyutrustningar. Nytt, modernt tredimen-
sionellt dosplaneringssystem skulle
upphandlas (TMS, Helax AB, Uppsala),
vilket skulle integreras med
onkologklinikens egen CT som
övertogs från röntgenkliniken i amband
med nyinvestering där. En ny simulator skulle också installeras.

På onkologens vårdavdelning
planerades två speciella vårdrum för
lågdosrat brachybehandling. Till dessa
skulle en lågdosrat PDR-utrustning
(Pulsed Dose Rate) upphandlas.

Samtidigt upphandlas en ny
gammakamera till isotoplaboratoriet
(PICKER, Cleveland, Ohio, USA).

Avdelningen byter namn till
Medicinsk strålfysik (MSF).

Ytterligare en pensionsavgång för en sjuk
ring, John-Erik Persson ersätts med Börje
vi möjlighet att anställa en sjätte sjukhusf

De första åren under 90-talet präglades fr
konstruktiv diskussion om nuklearmedici
giska avdelningen vill helst överta ansvar
som skött denna i samverkan med röntgen
denna med egen personal. En period disk
bedrivas på två håll, MSF och KFL. Då ti
miskt kärva kunde detta avfärdas av ratio
vad det tidigare varit så att en bättre och m
mellan röntgenkliniken och klinisk fysiol

Tidens anda var att införa köpa-sälj-relati
intressenter inom sjukvården för att hålla 
detta måste speciella administrativa syste
nuklearmedicinska verksamhet försökskli
som sedermera skulle införas på länets rö
ministrativa basen för kommande digitali
PDR-utrustning
hus
 Sjö
ysik

äms
nen
et fö
klin

uter
dern
nali

era
ogi 

one
kos
m u
nik 
ntge
serin
Dosplan, TMS
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fysiker innebar en nyrekryte-
holm, och strax därefter fick
er, Ulf Granlund.

t av en intensiv och inte alltid
s hemvist. Kliniskt fysiolo-
r verksamheten från MSF
iken. Helst ville de driva

ades att verksamheten skulle
a dock började bli ekono-

tetsskäl. Dock blev allt vid
 välorganiserad samverkan

kunde skapas.

r mellan producenter och
tnaderna under kontroll. För
tvecklas. MSF blev med sin
för detta projekt (Conrad )
nkliniker och utgöra den ad-
g av röntgenverksamheten.
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Inom strålbehandlingen var det nu klart med leverantör av den nya strålbe-
handlingsutrustningen. Huvudleverantör
blev Varian, Cleveland, OH, USA som fick
uppdraget att installera två
linjäracceleratorer och en behand-
lingssimulator. En av nyheterna med
acceleratorerna var ett system för di-
rektverifiering av behandlingsfälten.
Däremot beslöt vi oss för att inte förse
utrustningarna med multibladskollimatorer
på detta stadium, då vår bedömning var att
dessa inte var driftfärdiga. De kom istället
att upphandlas senare, vilket innebar en
betydande ergonomisk fördel för
strålbehandlingspersonalen.

Många kvällar och helger gick åt för att få den nya behandlingsutrustning-
en inmätt och färdig till driftstart den 1 april 1992.

Knappt hade ”projektet M-
huset” avslutats förrän
”projektet O-huset” inleddes.
I flera avseenden var detta
ändå större än onkologflytten.
Ambitionen var nämligen att
röntgenkliniken, som skulle
uppta halva huset, skulle bli
helt digital – alltså lämna den
klassiska tekniken med
registrering på röntgenfilm.
Detta skulle för övrigt gälla
all röntgenverksamhet inom land
Projektet fick namnet Pax vobisc
i de flesta avseenden helt unikt p
radiologiska världskartan. Föruto
digitaliseringen skulle en helt ny
med ny röntgenutrustning uppha
vobiscum  -projektet kom snabb
engageras..

Samtidigt med detta genomgår s
omfattande och smärtfylld bantn
att två sjukhusfysiker, Bahman G
na avdelningen. Detta leder till s
måste lämna oss, utan även för o
process finns flera år senare kvar
O-huset, RSÖ
stinget.
um  och var
å den
m

 avdelning
ndlas. I Pax
t MSF att

jukhuset en
ing på personals
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När inflyttningen i O-huset sker 1996/97 överförs nuklearmedicinen orga-
nisatoriskt till röntgenkliniken, där den bildar
en egen sektion och samtidigt görs en
investering av en dubbelhövdad gammakamera
med möjlighet till attenueringskorrektion
(e.cam, Siemens, USA). I och med detta och
det föregående torde man kunna associera med
historien om tio små negerpojkar. Dock – de
som är kvar är ”ena lejon” som arbetar vidare
under de nya förutsättningarna. En av de nya
förutsättningarna är att avdelningen i och med
sin nya kostym byter namn till Avdelning för
sjukhusfysik.

Slutet av 90-talet innebär ytterligare förändringar. Bl a så upphandlas
”check and confirm”-system till strålbehandlingen och ett utbyte av den
äldsta linjäracceleratorn.

Byte sker på posten som cheffysiker, doc Jan
Persliden tar över efter K.-W. Beckman, med en
klar profilering mot forskning och undervisning
inför Regionsjukhusets framtid som
Universitetssjukhuset i Örebro. Glädjande är att
detta sker genom att en ny tjänst skapas.

Flera ytterligare positiva tecken kan skönjas vid ho-
risonten när vi nu går in i ett nytt milennium. Bland
dessa kan nämnas att personalsituationen ytterligare ko
sjukhusfysiker har av Socialstyrelsen blivit ett legitima
forskningen inom disciplinen aktiveras vid det föreståe
sjukhuset i Örebro.
Jan Persliden
Siemens e.cam
Historik_ASF.doc

mmer att förbättras,
tionsyrke och
nde Universitets-


	Sjukhusfysiken i Sverige före 1960.
	Det glada 60-talet
	70-talet
	Nu är det dags att anställa den tredje sjukhusfysikern, K.-W. Beckman, med ansvar primärt för isotopverksamheten och digitaliseringen både inom dosplanering och bildbehandling.
	80-talet
	90-talet


