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HÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

Även om vintervädret inte är så bistert så blåser det ju snåla ekonomiska vindar runt öronen. De
våldsamma scenförändringar som drabbar industrin blir något mer dämpade inom offentlig
sektor även om vi märker av problemen här också. Nuklearmedicinen står nog ganska stark i
oredan. Vi måste kanske ändå bevaka att besparingsivern inte stoppar den utbyggnad av PETverksamheten som så smått kommit igång, och som borde ha gjorts för flera år sedan.
En diskussion om användning av PET blossade upp under hösten då det kom indikationer på att
värdet av PET utredning vid lymfom ifrågasattes. Styrelsen och PET-gruppen tog upp en
diskussion med Svenska lymfomgruppen för att vidare utreda eventuellt falskt positiva och
negativa resultat vid undersökningarna.

Vi fick under hösten problem i och med att produktionen av Tc-generatorer begränsades.
EANM reagerade tydligt på den uppkomna situationen och gjorde tillsammans med nationella
organisationer påpekande till berörda i regeringarna om vikten av en stabil och pålitlig
produktion. Frågan om hur detta skall lösas på sikt har nu tagits upp på ministernivå i EU och så
småningom kommer det väl förslag på lösning. Under tiden gjorde våra leverantörer stora
ansträngningar för att vi skulle drabbas så lindrigt som möjligt. Den enkät som föreningen
genomfört om effekterna av produktionsstörningarna visar också störningarna på sjukhusen i
många fall blev mindre än befarat. Detta berodde till stor del på engagerat arbete av personalen
för att lösa problemen genom ombokningar, kvällsarbete m.m. På flera sjukhus lyckades man
fortsätta med oförändrad produktion medan några helt enkelt har anpassat kallelserna till den
förväntade tillgången på Teknetium. Som vanligt är inte svarsfrekvensen på enkäten 100 %. Med
underlag från svaren kan vi ändå uppskatta påverkan på produktionen. Under tiden fram till och
med januari hade uppskattningsvis 1000 undersökningar fått ställas in eller flyttas framåt på
grund av brist på Teknetium för de 20 (av 32) avdelningar som svarat på enkäten. Vi har inte fått
rapport om att problemen orsakat allvarliga förseningar i diagnostiken för några patienter.
Produktionen i Petten är nu åter startad och kommer att fungera normalt under det närmaste året.
Vid en planerad större översyn i mars 2010 kommer man att göra de reparationer som behövs för
att klara de läckage som orsakat problemen. Eftersom det är ett planerat underhåll skall det inte
påverka tillgång på Molybden.
Diskussionen om hur utbildningen i den nya specialiteten bild- och funktionsmedicin skall se ut
var fortsatt livlig under hösten. Det finns en oro för hur utbildning inom nuklearmedicin skall
kunna ges tillräckligt utrymme och om rekryteringen kan fungera i det nya systemet. Styrelsen
anser att det vore bra om det fanns fler ingångar till nuklearmedicin. Under hösten skickade
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återigen skulle bli en egen specialitet. Initiativet hade i förväg diskuterats med andra berörda
styrelser (inkl SFNM) och fått sanktion från dessa. Socialstyrelsen svarade att det inte är aktuellt
att ompröva beslut om specialitetsindelning de närmaste åren.
SFNM stöder Medicinsk radiologi i deras strävan att det skall inrättas fler grenspecialiteter.
Arbetet med att göra en utbildningsbok för nuklearmedicin inom specialiteten bild- och
funktionsmedicin pågår i en arbetsgrupp bestående av Jan-Erik Bergqvist, Peter Gjertsson och
Marika Bajc.
Diskussionerna om den framtida utbildningen för BMA och Röntgensjuksköterskor fortsätter
också. Det finns ett problem att på kort sikt klara utbildning av tillräckligt många BMA med
inriktning mot klinisk fysiologi. Berörda föreningar har påtalat detta för myndigheterna.
Några lärosäten driver aktivt frågan om en hopslagning av de båda utbildningarna till en
utbildning inom bild- och funktionsmedicin. Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor är
kritiska till det förslaget som man anser kommer att försämra utbildningen inom radiologi.
Vårmötet planeras nu för fullt i Karlstad. Det kommer att hållas på Selma Spa i Sunne den 14-15
maj. All nödvändig information och anmälningsblanketter finns på hemsidan.
Föreningen kommer att medverka vid Röntgenveckan i Jönköping. Det blir två sessioner; en om
PET/CT och en om SPECT/CT och sentinel node. Dessa sessioner kommer att ligga på torsdagen
den 3 september.
Planera också in EANM:s möte i Barcelona den 10-14 oktober. Många möten blir det men man
får ligga i för att hänga med på vad som händer på alla fronter.
Samarbetet med EQUALIS för att utvärdera och utveckla kvaliteten har inletts. Det finns en
arbetsgrupp med representanter för olika yrkeskategorier som tillsammans med EQUALIS startat
ett pilotprojekt inom skelettscintigrafi. Preliminära resultat kommer att redovisas på Vårmötet.
Detta kommer sedan att ligga till grund för det fortsatta samarbetet. Styrelsen tror mycket på
detta sätt att bedriva kvalitetsarbete och hoppas på stor anslutning till de projekt som startas via
EQUALIS.
De kvalitetsindikatorer som utarbetats av styrelsen och presenterats i tidigare utskick
kompletterar det arbete som bedrivs inom EQALIS. Vi kommer under våren att skicka ut en
förfrågan till kontaktpersonerna med begäran om uppgifter enligt de tidigare redovisade
indikatorerna.
Berit Olsson är utsedd att vara vår ”technologist” representant i EANM.
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Reglerna för resestipendium är modifierade. Högsta belopp inom Europa är som tidigare 7000
kr men utanför Europa höjt till 10 000 kr. Annars gäller som tidigare att ansökan skall vara
inlämnad senast 1 april. Pengar betalas ut först efter det att en reserapport lämnats in. Resebidrag
kan, förutom för kongress, även sökas för annan resa för att inhämta ny kunskap.
Ansökningsblankett och information finns på hemsidan.
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 epostutskick till majoriteten av medlemmarna).
Det är glädjande att vår hemsida är så frekventerad. Nedan redovisas lite statistik över besökare
under föregående år. Jul, semester och vårmöte kan lätt hittas i diagrammet. Håkan Geijer tar
gärna emot synpunkter på den information som finns på hemsidan, eller vilken information som
saknas.

2007

2008

Valberedningen har påtalat en del praktiska problem med nuvarande lydelse av föreningens
stadgar. Styrelsen kommer därför att föreslå nya lydelser i ett par paragrafer till årsmötet.
Förslag till ändringar framgår av bilaga.
Kallelse till årsmöte och dagordning bifogas också detta meddelande. Årsmötet äger som vanligt
rum i samband med Vårmötet och det blir därför på förmiddagen den 15 maj på Selma Spa i
Sunne.
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Svensk Förening för Isotopterapi, SFIT, är nu en associerad förening till SFNM. Det innebär
ett ökat samarbete vad gäller t.ex. hantering av remisser m.m.
Den kurs om hybridimaging som gavs i Göteborg i höstas var mycket uppskattad. Styrelsen har
därför bett arrangörerna att genomföra ytterligare en kurs. Denna kommer att hållas under v 46
och innehållet blir i stort som vid förra kursen dock något mer om SPECT/CT. Plats blir som
tidigare Göteborg.
Föreningens arkiv är nu i säkert förvar hos riksarkivet. För den som är intresserad av
nuklearmedicinens utveckling eller bara allmänt nyfiken så går det bra att ta sig dit och läsa i de
gamla dokumenten. Adressen är Riksarkivet Arninge, Mätslingan 17, TÄBY .
Vi skickar nu ut inbetalningsblankett för årsavgiften 2009.
Se till att uppgifterna är korrekta och att namn eller medlemsnummer följer med inbetalningen.
Om du får utskick med post och har en e-post adress så vill vi gärna att du meddelar
sekreteraren e-post adressen för att effektivisera vår handläggning av information till
medlemmarna.

Så önskar vi i styrelsen er alla en värdig avslutning på vintern och en snar vår genom...
Bertil Axelsson
sekreterare SFNM

