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SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN  
 

Innan alla skingras för sommarsemester är det dags med lite information om vad som händer 
(och har hänt) i föreningen.  

Som vanligt så här års så har många av oss just kommit tillbaka från ett succéartat vårmöte. På 
alla deltagarnas vägnar vill vi tacka kollegorna i Linköping för ett utomordentligt lyckat 
arrangemang.  

Utbildningsdagen som samlade ca 130 deltagare var inriktad mot olika aspekter på 
optimeringsfrågan. Det var uppskattade föredrag och bra diskussioner. Några frågor som inte 
löstes på plats skickades vidare till styrelsen.  

Vårmötet samlade ca 210 deltagare som fick ett välstrukturerat och bra sammansatt program sig 
till godo. Det vetenskapliga innehållet omfattade både minisymposier och föredrag. Innehållet 
sträckte sig från diagnos av myocardischemi via kvalitetsförbättringar vid skelettscintigrafi, 
isotopterapi, utredning av njurartärstenos och samverkan mellan olika kliniker till PET-
verksamhet. En sammanfattning av mötena finns tillgänglig på hemsidan. Postersessionen (8 
poster) visade stor bredd i utvecklingsarbetet. Tack alla för era bidrag med föredrag och posters 
som gjorde detta till ett utmärkt vårmöte med både bredd och djup.  

Posterpriset på 5000:- gick till Henrik Karlsson och Agnetha Gustafsson från Linköping för 
”Fingerdosmätning vid olika moment vid hantering av FDG” 

Festmiddagen avnjöts, på Konsert&Kongress  med god mat och dryck och mycket trevlig 
underhållning med specialskrivna sånger för detta tillfälle framförda av SECTRA-kören. Speciell 
uppskattning fick låten om att nuklearmedicin är toppen och CT och MR botten.  Därefter intog 
Magnus Uggla scenen (eller var det inte han? Avgör själv på hemsidan). När det står 150  
nuklearmedicinare och hoppar framför scenen och sjunger med i Ugglas låt om att ”i kväll så är 
jag kung, kung, kung i baren” så förstår ni att det var en livad och trevlig tillställning. Tack för 
ett mycket trevligt arrangemang. 

På hemsidan finns en sammanfattning från både utbildningsdag och vårmöte signerat vår 
webredaktör. 

Vid årsmötet lyckades nuvarande styrelse hålla sig intakt i och med att de som inte redan var 
valda på två år blev omvalda. Katrine Riklund-Åhlström avtackades för flera år av engagerat och 
konstruktivt arbete i styrelsen. Även Hans Rydman avtackades för sina fleråriga insatser som 
revisor. Birgit Garmelius ersätter Hans Rydman som revisor. Protokoll från årsmötet finns på 
hemsidan.  

I styrelsens arbetsplan för nästa verksamhetsår ingår naturligtvis våra vanliga arrangemang vid 
Riksstämman, som i år är i Göteborg, liksom nästa års vårmöte som arrangeras av avdelningen 
Karlstad. Arbetet med utbildningsboken intensifieras eftersom det snart är nya specialister på 
gång i utbildningssystemet. Kvalitetsfrågorna är viktiga och styrelsen kommer att utveckla 
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samverkan med EQUALIS och dessutom följa upp användningen av de kvalitetsindikatorer som 
vi introducerat. I höst ges en kurs i hybridteknik i Göteborg. Det går bra att anmäla sig via vår 
hemsida. 

 

Styrelsen är också engagerad i de diskussioner som startats om en framtida eventuellt gemensam 
utbildning  av BMA inom klinisk fysiologi och röntgensjuksköterskor. Möten för preliminära 
diskussioner har redan hållits med medverkan mellan intresseföreningarna och de 
utbildningsanstalter som är inblandade. 

 

Efter sommarens ledigheter och rekreation finns några intressanta kongresser att se fram emot: 

Årets europamöte i EANM s regi ordnas denna gång i München den 11 till 17 oktober. Se 
hemsidan www.eanm.org för mer information, anmälningar med mera. För er som är intresserade 
av den lägre anmälningsavgiften kan jag meddela att tidsfristen för detta gick ut den 30 maj. 

World Molecular Imaging Congress hålls i Nice den 10-13 september och EANM-ESTRO 
educational seminar om “PET in radiation oncology” i Wien 15-16 november. Länkar finns på 
hemsidan. 

Redan den 25-29 augusti går årets röntgenvecka av stapeln i Uppsala. Där finns delar som är av 
intresse även för nuklearmedicinare. Se programmet på www.rontgenveckan.se. 

Årets Riksstämma äger rum den 26-28 november i Göteborg. Först vill vi göra er 
uppmärksamma på att vi gärna tar emot abstracts för föredrag på föreningens session. Abstracts 
sändes in på läkarsällskapets hemsida www.svls.se. Senaste inlämningsdag är 15 juni. På 
rikstämman blir det också ett sektionssymposium om PET-CT teknik på fredagen. Inbjuden 
gästföreläsare är Peter Lind, chef för Nuclear Medicine and Endocrinology PET/CT center i 
Klagenfurt Österrike. 

I år är det 200 årsjubileum så vi kan förvänta oss något extra från program och festligheter. 

Nästa år och vår, 2009, arrangeras vårmötet av kollegorna i Karlstad. Gunilla Nilsson leder 
organisationen och mötet skall hållas på Selma Spa i Sunne den 13-15 maj. Markera i 
almanackan redan nu för säkerhets skull. 

 

Tre resestipendier har utdelats till May Sadik ,Erik Samén , Anne-Marie Danielsson . 
Reserapporter kommer att finnas på hemsidan så snart de inkommit. 

 

Sedan förra utskicket har följande nya medlemmar invalts i föreningen; Carl-Erik Westervall, 
Ulf Cederbom, Agnieszka Athley. 

Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i föreningen.  

 

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. Vid nästa styrelsemöte sorteras de som inte betalt på två år ut ur medlemsregistret. 
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Vår hemsida finns på www.sfnm.se 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). Vi har en glädjande hög besöksfrekvens på 
hemsidan och uppmanar er att titta in med jämna mellanrum för att få information. 

 

Ni som får detta per vanlig post, meddela e-postadress så får ni meddelandet snabbare och även 
annan information mellan utskicken.  

 

 

 
Så önskar vi i styrelsen er alla en skön sommar genom……. 
 
 

Bertil Axelsson 

sekreterare SFNM 
 
  


