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HÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN  
 

Nu när alla är i full gång igen under den alltid lika intensiva hösten är det dags för lite 
information om vad som händer i vår förening.  

 
Styrelsen beslöt vid senaste mötet att, för en tid framöver, utöka antal ansökningstillfällen för 
resestipendier till två per år. Ansökningstillfällena är från och med nu den 1 oktober och den 1 
april. Vi har försökt få ut meddelande till alla medlemmar om det extra ansökningstillfället i år 
och dessutom förlängt ansökningstiden just i år till 15 oktober. Blankett för ansökan finns som 
tidigare på hemsidan www.sfnm.se 
 
 
Vid årets Riksstämma arrangerar vi en gästföreläsning på torsdagen den 26 november kl 10.30-
11:30. Det är Dik Kvekkeboom från Rotterdam som föreläser om: Peptide Receptor 
Radionuclide Therapy with Lu-177 (DOTA,Tyr3) Octreotate. På torsdag 14:00-15:00 anordnas 
ett möte i rum 261 om PET/CT vid B-cellslymfom i samarbete med Svenska Lymfomgruppen. 
På fredagen den 27/11 8:30-10:00 arrangeras ett symposium med titeln: Neuroendokrina tumörer 
– diagnostik och behandling.  
 

Den planerade kursen i hybrid imaging har flyttats till ett senare tillfälle på grund av för få 
anmälningar. 

 

Ett av våra syften med föreningen är att vara med och påverka utvecklingen av 
nuklearmedicinen. Som en del av detta svarar styrelsen på remisser i olika frågor som rör vårt 
område. Under senare tid har remissvar lämnats beträffande:  

Klinisk forskning-ett lyft för sjukvården  

EANM Guidelines on Neuroimaging 

EANM Procedure Guidelines for Quantitative Tumour PET Imaging 

En nationell cancerstrategi för framtiden 

 

Samverkan med EQUALIS  har fungerat utmärkt och de första resultaten som behandlade 
”Bildkvalitet inom skelettscintigrafi” presenterades vid Vårmötet. Resultaten har också 
distribuerats till dem som deltagit. Det är nu dags för nästa del som handlar om 
”Skelettscintigrafi-när behövs komplettering”. Denna startas nu under hösten. Styrelsen 
uppmanar alla att delta. 
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Vi gjorde under våren en första insamling av data för de kvalitetsparametrar  som SFNM själva 
utarbetat. Vi har fått svar från 17 nuklearmedicinska avdelningar. Sammanställning av resultaten 
ges i bilaga sist i detta meddelande. 

Man kan konstatera att det är stor variation i svarstider, både mellan olika undersökningar och 
mellan olika avdelningar. Det finns angivna svarstider mellan 1-65 dagar. För skelettscintigrafi 
varierar det mellan 1-6 dagar. Några avdelningar har meddelat att det inte är lätt att få ut denna 
typ statistik ur deras patientadministrativa system. Det borde vara ett krav att driva vid 
upphandlingar att man skall kunna använda systemen för verksamhetsuppföljning.  

Enligt svaren har vi sällan några feladministreringar. Det är också relativt få avbrott på grund av 
fel på utrustning. Det är alltså en pålitlig apparatpark även om den i stora delar är åldersstigen. 
Det finns inte heller stora problem med felleveranser eller försenade leveranser av radiofarmaka. 
Andel undersökningar som dubbelgranskas varierar kraftigt (0-100 %). Vid vissa avdelningar 
beror det på kompetensen hos den som gjort primärgranskning om dubbelgranskning utförs eller 
ej. 

Styrelsen planerar en ny enkät i början av nästa år. Vi kommer då också att se över frågorna i 
enkäten för att underlätta för er som skall fylla i uppgifterna. 

 

Det kommer att bli fortsatta besvärligheter med produktion av Molybden och därmed tillgång till 
Tc-generatorer även under nästa år. Reaktorn i Kanada stänger under våren. Den enkät som 
SFNM genomförde förra året visade att sjukvården och leverantörerna, som vanligt, hanterade 
problemet så att det drabbade patienterna så lite som möjligt. Detta klarades genom en stor extra 
arbetsinsats för att trixa med undersökningstider så att de generatorer som kunde levereras 
utnyttjades på bästa sätt. Totalt ställdes bara 1000 undersökningar in bland de 25 avdelningar 
som svarade. I vår statistik syns dock inte alla undersökningar som försenades och den därmed 
resulterande ökade väntetiden. 

 

Vid årsmötet framfördes synpunkten att det borde finnas ett större utbud av kurser. Styrelsen är 
positiv till att arbeta för att kursutbudet breddas och har tillsatt en arbetsgrupp för att se över 
vilka kurser som finns idag och vilka ytterligare kurser som kan behövas. Vi vill gärna ha 
synpunkter på vilka kurser som skulle behöva tillkomma till det utbud som finns nationellt och 
internationellt. Dessa kan skickas till Mats Stenström, mats.stenstrom@ltdalarna.se. 

 

Trots de dåliga tiderna rapporterades ett högt deltagande i EANM . Det fanns också bidrag från 
flera sjukhus i Sverige. Vi kom på tredje plats när det gällde andel högrankade abstract i 
förhållande till antal insända.  

Marie Curiepriset tilldelades J Andersson och medarbetare på KI för deras arbete: Development 
of an improved amyloid probe, [11C] AZD2184. From pre-clinical to clinical in vivo PET 
measurements in AD patients.  

Reza Kaboteh från Sahlgrenska Göteborg fick pris som bästa abstract inom gruppen onkologi 
exkl PET. Hans poster hade titeln ”Automated Quantitative Bone Scan Analysis”. 
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Vid våra utskick är det alltid några brev som kommer i retur beroende på att vi inte har aktuella 
adresser. Vi vädjar till er att meddela när adresserna ändras. De adresser som vi försöker hålla 
aktuella är e-post adress eller, om inte det är aktuellt, hemadress. 

 
Så önskar vi i styrelsen er alla en skön höst... 
 
Bertil Axelsson 

 
sekreterare SFNM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


