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Föredrag om Safeguard på Ångström 

Fredagen den 13 nov 2015 samlades vi ett tjugotal personer på 

Ångström vid Uppsala Tekniska Högskola för att lyssna på Sophie 

Grapes föredrag om Safeguard – dvs. kontroll av klyvbart material. Hon 

gick igenom en del av de vitt skilda tekniker som framförallt IAEA 

använder för att försöka kontrollera att medlemsländerna inte använder 

kärntekniken för militära ändamål. Hon gick igenom hur man tex. ibland 

försökt dölja att man plockat ut stavar ur bränslepatronerna eller hur 

vissa länder försökt dölja hela kärntekniska anläggningar, hur IAEA 

kunnat konstatera att kärnvapenprov ägt rum och andra politiska frågor. 

Hon hade ett antal intressanta exempel från länder som Iran, Irak och 

Nordkorea.  

 

Föredrag om strålning på Ångström 

Under tiden som en del av oss var på föredrag om Safeguard så höll 

Mattias Lantz en förevisning på labbet i Ångström för de som var mer 

intresserade av strålningsmätning etc. Därefter gick vi till matsalen på 

Polacksbacken för lunch. 
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Studiebesök på GE Healthcare 

Sedan åkte vi ut till GE Healthcare i Librobäck i utkanten av Uppsala för 

föredrag och studiebesök på deras anläggning där de tillverkar 

protonacceleratorer för tillverkning av radionuklider till PET-

undersökningar. De föredrog företagets historia, sina olika modeller på 

protonacceleratorer och lite om marknaden i stort. Vi lotsades runt i 

anläggningen i två grupper ledda av VD resp. forskningsledaren. Tyvärr 

rådde fotoförbud så det var svårt att få med sig några 

företagshemligheter hem. 

 

Studiebesök på Skandionkliniken 

Dagen avslutades vid Skandionkliniken som är en helt ny anläggning 

som ligger i anslutning till Akademiska sjukhuset. Där fick vi se hur större 

protonacceleratorer än de vi nyss förevisats hos GE används i praktiken 

för cancerbehandlingar. Skandionkliniken är en anläggning som varit 

under planering under många år och bekostats av sju landsting. I augusti 

i år invigdes äntligen anläggningen och tog emot sin första klient. 

Där fick vi se hur protonacceleratorn kopplats samman med en 

protonbana där protonerna styrs med hjälp av starka magnetfält fram till 

den position där patienten ligger för att bli bestrålad. 

    / Johan Kilander 151124 
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Foton från studiebesöket på Skandionkliniken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresserade åhörare 

 

Protonacceleratorn emitterar protoner ut i protonbanan 
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Protonerna leds mellan starka magneter från acceleratorn 

 

 

Olle Andersson lyssnar på hur bestrålningen fungerar framför 

anläggningen där patienten bestrålas 
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Båren där patienten placeras framför den fullt rörliga emittern. 


