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HÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

Så har det blivit dags för en ny sekreterare att ta sig an uppgiften att förmedla information om
den nuklearmedicinska verksamheten. Det är ju inte meningen att detta bara skall vara ett forum
för styrelsen att få ut information till medlemmarna utan också en möjlighet för er att meddela er
med varandra. Material mottages tacksamt alltså.
I föregående medlemsblad informerade vi från det lyckade Vårmötet i Falun. Därmed är det nu
dags att se fram emot nästa Vårmöte. Gunnar Lindblom och medarbetare i Linköping har
erbjudit sig att arrangera detta och har redan börjat sin planering. Tidpunkten för mötet har
diskuterats och har nu lagts fast till den 21-23 maj 2008. Tidigare meddelad tid är alltså ändrad.
Det är lika bra att markera dessa dagar i era almanackor (elektroniska eller analoga) redan nu.
Det kommer säkert att bli givande och trevliga dagar.
Styrelsen har också tagit fram ett policydokument som beskriver organisation och samverkan
runt vårmötet. Detta dokument har tagits fram för att underlätta för organisatörerna. Dokumentet
behandlar vissa frågor som återkommande dyker upp i diskussion mellan arrangör och styrelse.
Planeringen för Riksstämman 2007 fortsätter. På riksstämman, som i år är i Stockholm, blir det
ett sektionssymposium om lungdiagnostik. Bild- och funktionsdiagnostik av kardiopulmonella
sjukdomar under ledning av Björn Jonson från Lund. Inbjuden gästföreläsare är Adil Al Nahas,
chef för Nuclear Medicine, Hammersmith Hospital, London, UK. Du är välkommen att delta i
dessa symposia och att lyssna på våra fria föredrag. Intressanta program finns även för andra
sektioner. Gå igenom alla programmen på www.svls.se

Det ordnas ett nordiskt möte inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Lillehammer. Mötet
arrangeras av SSCPNM den 13-15 februari och du kan hitta mer information på
http://www.sscpnm.org/conferences2.htm.
Det är också dags att nominera kandidater till SSCPNM: s stora nordiska pris för bästa
vetenskapliga insatser inom klinisk fysiologi eller nuklearmedicin under det senaste året.
Kandidater nomineras av de nationella organisationerna. Om du har förslag på kandidat skall du
därför kontakta någon i styrelsen.
Vid senaste styrelsemötet valdes Helena Ruusvik, nuklearmedicinare från Sahlgrenska
universitetssjukhuset och Helena Alexandersson, BMA från NÄL in i föreningen. De nya
medlemmarna hälsas hjärtligt välkomna.
*****************************************************************************************************
Ordförande: Sjukhusfysiker Sven-Åke Starck, sjukhusfysik, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
Sekreterare: Sjukhusfysiker Bertil Axelsson, Medicinsk fysik och teknik, Centrallasarettet, Växjö
Facklig sekreterare: Docent Jan Dahlström, Fysiologiska kliniken, Helsingborgs lasarett, 251 87 Helsingborg
Kassör: Apotekare Ingvild Parmerud, Sjukhusapoteket, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Postgiro: 8 59 49 - 6, Svensk Förening för Nuklearmedicin.
E-post: bertil.axelsson@ltkronoberg.se Hemsida: http://www.svls.se/sektioner/sfn

1 oktober 2007
2(3)
************************************************************************************************
Styrelsen har diskuterat behov av vidareutbildning med hänsyn till ökade utbredningen av
hybridmodaliteter. Nuvarande utbildningar är inte helt anpassade för den kompetens som
behövs för att genomföra undersökningar med och ställa diagnos från PET/CT och SPECT/CT .
För att få en bättre uppfattning om läget vid klinikerna har styrelsen utarbetat en enkät som
skickas till Föreningens kontaktpersoner. Enkäten behandlar vilka utrustningar som finns
tillgängliga, vilken kompetens den personal som är inblandad i undersökning och diagnos har,
om nödvändig kompetens är uppsplittrad på flera personer och vilka behov av vidareutbildning
man bedömer att det finns för olika yrkeskategorier. Förhoppningsvis får vi svar ganska
omgående så att resultatet kan sammanställas och diskuteras för vidare hantering.
Styrelsen skickar också en enkät till de utbildningsorganisationer som utbildar
röntgensjuksköterskor och BMA med inriktning mot fysiologi. Enkäten behandlar hur
utbildningsorganisationerna planerar att hantera de förändrade behov som uppstår med den nya
specialiteten bild- och funktionsmedicin och de bild- och funktionsdiagnostiska centra som
bildas.
Kvalitetsarbetet är en ständig del av vår tillvaro. Som en del av detta diskuteras lämpliga
indikatorer för hur väl verksamheten fungerar. Det är naturligtvis mycket svårt att beskriva
verksamheten med hjälp av några få kvalitetsindikatorer och där resultatet anges i ett
siffervärde. Det finns ändå anledning att göra försök att få till så bra indikatorer som möjligt och
att få så bra spridning på användningen av dem som möjligt. Sven-Åke Starck har deltagit i en
arbetsgrupp som diskuterat utformningen av kvalitetskriterier även för nuklearmedicin.
Förslagen har även diskuterats i styrelsen och det är nu dags att gå vidare med detta och pröva
användningen i den kliniska vardagen. Kom gärna med synpunkter till styrelsen.
De indikatorer som diskuterats är:
Skelettscintigrafi: Tid från att undersökningen är utförd till dess att den är besvarad.
Feladministrering av radioaktivt läkemedel: Antal feladministreringar från ordination och
felaktig ordination. Aktivitetsavvikelse
Oplanerade avbrott på utrustning: Antal oplanerade avbrott (timmar) Antal förhindrade
undersökningar
Diagnostisk säkerhet: Andel dubbelgranskning och andel ändrade svar
Leveranssäkerhet: Antal uteblivna undersökningar p.g.a problem med leverans av radiofarmaka.
Här kommer den återkommande påminnelsen om betalning. Ni som fortfarande ej betalt, betala
in avgiften på 150:-. (Företag 1500:- och ålderspensionär 75:-.). Postgironummer finns i
sidfoten.
Vår hemsida finns på www.svls.se/sektioner/sfn/, där information om kurser och konferenser
finns och där lediga tjänster med anknytning till nuklearmedicin kan annonseras (kostnad
2500:- inklusive e-postutskick till majoriteten av medlemmarna).
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Så önskar vi i styrelsen er alla en skön höst genom...
Bertil Axelsson
sekreterare SFNM

