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En av sjukhusfysikens tidiga förgrundsgestalter har lämnat oss, ännu in i 
det sista lika intellektuellt vital som under sina yrkesverksamma år. 
Kalle kom till dåvarande centrallasarettet i Örebro som den förste 
sjukhusfysikern och nyblivne docenten 1960, efter att några år varit 
verksam som fysikerkonsult vid radioterapikliniken under dr Olle 
Hallberg. Som en av de första sjukhusfysikerna utanför 
universitetsorterna betraktades han nog många gånger som en 
främmande fågel inom sjukhuset. Med sin kompetens och entusiasm och 
med ett starkt stöd från Olle Hallberg lyckades han dock samma år 
skapa en egen självständig radiofysikavdelning vid vilken också 
diagnostik och behandling med radioaktiva ämnen bedrevs. De två 
parhästarna utvecklade och utrustade under 60- och 70-talen 
radioterapikliniken på ett så framsynt sätt att denna inte stod de större 
universitetsklinikerna efter. 
 
På bl a Kalles initiativ startades 1962 nya utbildningar till röntgen- och 
radioterapiassistent vid vårdyrkesskolan för att härigenom kunna 
försörja dessa verksamheter med kompetent personal. Han tog också en 
mycket aktiv del i skapandet av en medicinteknisk avdelning vid 
sjukhuset. 
 
Kalle var under sin verksamma tid en pådrivande kraft inom många områden, inte alltid okontroversiell men 
alltid rik på idéer. En av hans innovationer som förde fram regionsjukhuset till frontlinjen var utvecklingen av 
en dubbelhövdad gammakamera för skelettdiagnostik. 
Kalle skapade under många år förutsättningar för att sprida sjukhusfysiken i landet. Han insatser som 
sjukhusfysikerkonsult vid sjukhusen i Eskilstuna, Karlstad, Västerås, Skövde och Huddinge banade väg för att 
sjukhusfysikavdelningar senare tillskapades på dessa platser. Han var också pådrivande inom både fackliga och 
vetenskapliga organisationer för att härigenom hävda sjukhusfysikens ställning. 
Minnet av Kalle kommer att leva kvar bland oss som fick förmånen att arbeta tillsammans med honom under 
hans verksamma tid. Nationellt hedras också hans minne genom den ”Kalle Vikterlöf-föreläsning” som varje år 
hålls vid den medicinska riksstämman. 
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