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HÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

När det här skrivs så har vädret gått från 25 grader och sol till 15 grader och regn under dagen så
det är inte lätt att veta om det passar sig med en sommarhälsning. Våren har ju dock passerat. Det
vet vi säkert eftersom Vårmötet är genomfört.
Även om det är hårda ekonomiska tider hade ca 170 personer samlats för Vårmötet i Sunne.
Förmodligen bidrog det fina program som arrangörerna satt samman och den trevliga miljön på
Selma Spa till att det blev ett bra deltagande trots omständigheterna.
Som sig bör i dessa omgivningar så fick vi kulturellt godis både i välkomstanförande och under
den superba middagen. Mingel och dans efter middagen var lika trevligt och livligt som vanligt.
Hur var det med det vetenskapliga programmet då? Med anledning av Föreningens 40 års
jubileum så gjorde Stig Larsson en engagerad expose´ över utvecklingen av nuklearmedicinen
och fortsatte även in i framtiden.
Förutom fria föredrag fanns också block om användning av PET/CT för utredning av lung- och
prostatacancer och demensutredning.Dessutom redovisade arbetsgruppen i EQUALIS
preliminära resultat av sin första studie om skelettscintigrafi.
Pris för bästa poster gick till Berit Jansson, Tony Roxströ Lars Sundqvist och Leif Svensson
från Huddinge för studien ”Varför lufta Myoview”.
Till sist hälsade Peter Gjertsson välkommen till nästa års Vårmöte som hålls i Göteborg den 1921 maj 2010.
Vid årsmötet, som hölls i samband med vårmötet, diskuterades förutom de stadgeenliga
punkterna de förslag till ändring av stadgarna som styrelsen distribuerat inför mötet. Den ena
ändringen, som var av redaktionell art, godkändes medan den som handlade om regler för
valberedningens arbete återremmiterades för vidare diskussion mellan styrelse och valberedning.
Det blev vissa förändringar i styrelsen och den nya styrelsen består av: Peter Gjertsson
ordförande, Bertil Axelsson Håkan Geijer, Berit Olsson, Ingvild Parnerud, Mats Stenström, Jens
Sörensen och Susanna Jakobson som valdes för period på två år. Kristina Nilsson , Jan
Dahlström som facklig sekreterare valdes vid föregående års möte för en period på två år.
Kristina Nilsson valdes som vetenskaplig sekreterare.
Sven-Åke Starck som avgående ordförande, Marika Bajc som avgående vetenskaplig sekreterare
och Jan-Erik Berqvist avtackades för många års engagerat arbete i styrelsen
Det fullständiga protokollet från årsmötet finns på vår hemsida www.sfnm.se
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Arbetsplanen för styrelsen för det kommande året innehåller bl.a. arrangemang vid Medicinska
riksstämman och Röntgenveckan. Styrelsen fortsätter samarbete med EQUALIS för att utveckla
kvalitetsarbetet. Styrelsen skall också verka för att de kvalitetsindikatorer som tagits fram för
nuklearmedicin används i ökande grad. Vårmötet 2010 planeras av nuklearmedicin i Göteborg.
En kurs i hybridteknik kommer att genomföras i Göteborg i november. Arbetsgruppen från
specialitetsföreningarna inklusive SFNM fortsätter med målbeskrivningar och utbildningsböcker
för den nya specialiteten Bild- och funktionsmedicin inklusive grenspecialiteterna
nuklearmedicin, klinisk fysiologi och neuroradiologi. Styrelsen engagerar sig också i frågan om
en sammanslagning av BMA klinisk fysiologi- respektive röntgensjuksköterskeutbildningen.
Samverkan med Svenska lymfomgruppen om studie med PET/CT.
Den nya ordföranden Peter Gjertsson presenterar sig själv i brev som biläggs
meddelandebladet.
Den populära kursen om hybridtekniker anordnas alltså återigen i höst i Göteborg. Kursen
anordnas 9-13 november och innehållet har utökats något inom området SPECT/CT. Utförligare
information och möjlighet till anmälan finns på hemsidan
Arbete med kvalitetsfrågorna kommer att fortsätta under året. Arbetsgruppen i EQUALIS
kommer att rapportera slutliga resultat från den första studien. Styrelsen kommer att följa upp
våra egna kvalitetsparametrar där insamling av uppgifter från april-maj pågår. Resultat
rapporteras här i höst och vi ber alla sända in sina resultat till sekreteraren.
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.
Vid årets Riksstämma medverkar vi i ett symposium om ” Neuroendokrina tumörer - diagnostik
och behandling”. Kom också ihåg att du kan anmäla föredrag till vår session. Se information på
Läkarsällskapets hemsida.
Styrelsen har beslutat om att dela ut resestipendier till följande personer: Reza Kaboteh, Samir
Saha, Annmarie Herlestam Svensson, Gunnel Hansson, Susanne Olsson. Nästa
ansökningstillfälle är april 2010.
Styrelsen har besvarat remisser om ”Plan för framtida cancervård” och
”Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från
verksamhet med öppna strålkällor” samt EANM ”Guideline for ventilation/perfusion scintigrafi”.
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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 epostutskick till majoriteten av medlemmarna).
De problem med leverans av Tc-generator som vi upplevde i vintras var enligt den enkät som
styrelsen genomförde hanterbara. Detta lyckades tack vare uppoffrande slit av många med
ombokning av patienter m.m. Sammanställning av enkätsvar pekar på att lite över 1000 patienter
fick undersökning inställd och förskjuten. Nu avviseras nya leveransproblem så samma problem
återkommer fast i lite annan skepnad. Vi fortsätter följa utvecklingen.
De som inte betalt årsavgiften 2009 uppmanas göra detta omgående.
Se till att uppgifterna är korrekta och att namn eller medlemsnummer följer med inbetalningen.
Vi utgår från att så stor del av styrelsens kommunikation med medlemmarna som möjligt skall gå
via e-post för att minska kostnader och effektivisera hanteringen. Om du inte meddelat din e-post
adress så ber vi dig göra detta till sekreteraren

Så önskar vi i styrelsen er alla en välförtjänt skön sommar...
Bertil Axelsson
sekreterare SFNM
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Glad sommar alla strålande medlemmar i SFNM!

Först vill jag tacka för förtroendet ni visat genom att välja mig till ordförande i Svensk Förening för
Nuklearmedicin för de kommande två åren. Jag ser fram emot att få arbeta vidare med att utveckla
nuklearmedicin i Sverige tillsammans med er alla.

För er som inte känner mig vill jag bifoga denna presentation med medlemsbrevet. Jag är född och
uppväxt i Göteborg, och läste till läkare först i Uppsala och sedan i Linköping. Därefter arbetade jag på
medicinklinikan på NÄL i Trollhätten innan jag påbörjade en ST-tjänst inom klinisk fysiologi. Jag
arbetar sedan 10 år på Klinisk Fysiologi på Sahlgrenska i Göteborg och är specialist i klinisk fysiologi
och nuklearmedicin. Mitt tidiga intresse inom klinisk fysiologi var inom ekokardiografi och min
avhandling ”Timing of valve replacement in aortic stenosis” var just inom detta område. De senaste 10
åren har jag arbetat kliniskt mest med nuklearmedicin och forskningsområdet är nu mera fokuserat på
datorbaserade beslutstöd inom nuklearmedicinsk diagnostik. Jag är sedan några år ansvarig för
nuklearmedicin på Sahlgrenska och även medicinskt ledningsansvarig för Klinisk Fysiologi. De senaste
åren har arbetet mycket varit fokuserat på uppbyggnaden av PET/CT-verksamheten vid Sahlgrenska.

Nuklearmedicin är en specialitet i ständig utveckling. Den fortsatta utbyggnaden av PET/CT i landet för
att ge patienter tillgång till tekniken är ett viktigt arbete för oss alla. Här väntar också nya indikationer
och nya tracers, så fortsatt intensivt vetenskapligt arbete är betydelsefullt. Det finns ett stort behov av
utbildning inom PET/CT och därför startade föreningen en Hybrid imaging kurs 2008, som kommer att
upprepas till hösten. Det kommer även nyheter på gammakamerasidan med SPECT/CT, nya
kristallmaterial och förhoppningsvis nya radiofarmaka. Bristen på teknetium under det senaste året har
satt fingret på en svag punkt och här krävs ett arbete på internationell nivå för att säkra tillgången på
teknetium i framtiden. Nuklearmedicinsk terapi är också ett område på frammarsch där traditionella
behandlingar nu kompletteras med nya, såsom t ex lutetium-märkt oktreotat för behandling av
neuroendokrina tumörer. Ett annat viktigt område för oss är fortsatt nationellt samarbete kring
kvalitetsfrågor där föreningens samarbete med Equalis har potential att bli en sporre och motor.

För en bra nuklearmedicinsk verksamhet krävs samarbete mellan olika yrkesgrupper inom specialiteten,
samarbete nationellt mellan våra olika avdelningar och samarbete med andra specialitetsförningar. Det
senare inte minst i det fortsatta arbetet med den nya specialitetsindelningen. Inom Svensk Förening för
Nuklearmedicin finns många kompetensområden representerade såsom radiofysik, medicinsk teknik,
onkologi, klinisk fysiologi, radiologi och nuklearmedicin och föreningen är ett bra forum för alla olika
yrkeskategorier att arbeta tillsammans för fortsatt utveckling av vår specialitet, för patienternas bästa.

Glad sommar önskar
Peter Gjertsson, ordförande

