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Hälsningar från Svensk Förening för Nuklearmedicin
Så är det dags för 2010 års första meddelandeblad. Det tycks inte så länge sedan som det var
millennieskifte och nu har ett decennium gått. Den nya värld som enligt många skulle komma
med det nya millenniet har man inte sett så mycket av. Det är samma besparingar och samma
resursbrist som tidigare. Den snabba utvecklingen av PET-verksamheten som förutspåddes blev
en långsam tillväxt (i Sverige).
Det är mycket som är sig likt och en sådan sak är det engagerade arbete som alla verksamma
inom nuklearmedicinen lägger ned på att driva och utveckla verksamheten. Detta gör att vi kan
se framtiden an med viss tillförsikt även om allt inte utvecklas som vi önskar.
Lite nya områden har vi ändå att hantera. Det var inte många som förutsåg den molybdenbrist
som nu gör tillgången på Tc-generatorer osäker. Även om våra leverantörer gör vad de kan för
att mildra effekterna kommer reparationer av produktionsanläggningarna att medföra problem
åtminstone det här året och förmodligen längre än så. Även om det finns planer på att bygga nya
anläggningar eller att anpassa befintliga för molybdenproduktion får man se sådana projekt som
en lösning på längre sikt.
En av de frågor som ställs, i den enkät om kvalitetsindikatorer som nu är ute, handlar om
avbrott i verksamheten på grund av problem med leveranser. Styrelsen har förenklat frågorna en
del sedan den förra enkäten och vi hoppas på en hög svarsfrekvens. Om det finns någon
avdelning som inte anser sig kunna svara på enkäten så är vi också angelägna att få reda på
varför. Skicka i så fall gärna ett mail om detta.
Arbetet med kvalitetsfrågor i samverkan med EQUALIS fortsätter. Nu senast handlade det om
komplettering av skelettscintigrafi. Styrelsen har fått några kommentarer även om detta
kvalitetsarbete och vi tar tacksamt emot detta för att utveckla arbetet. Kvalitetsarbetet har hög
prioritet inom sjukvården och så också för vår förening.
Planeringen för Vårmötet i Göteborg är i stort klar. Det går redan att anmäla sig både till
utbildningsdagen (som i år är inriktad mot strålskyddsfrågor) och till själva mötet. Gå in på
SFNM: s hemsidan (www.sfnm.se), där det finns en länk till Vårmötets hemsida, och anmäl dig
redan nu. Efter den 9 april är det en högre kongressavgift. Det är också dags att skicka in ditt
abstract för föredrag eller poster. Deadline för detta är den 15: e april. Kom ihåg att vi varje år
delar ut ett pris till bästa poster. Vandringspriset befinner sig just nu på nuklearmedicin på
Huddinge sjukhus.
Kursen i hybridtekniker som genomförts en gång tidigare kommer att gå i höst igen, i Umeå v
36. Detta är ju ett framtidsområde för nuklearmedicinen och det borde vara ett stort intresse för
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denna typ av kurs. Lägg in planeringen för detta i almanackan redan nu eller gå in på vår hemsida
där det finns en länk med information och möjlighet att anmäla sig.
I höstas beslöt styrelsen att utöka möjligheterna att söka resestipendier genom att förlägga ett
ansökningstillfälle till hösten. Vårens ansökningstillfälle ligger fast som det alltid gjort den 1
april. Ansökningsblankett finner du på vår hemsida www.sfnm.se . Resestipendierna är på max
7000 kr för aktiviteter inom Europa och på max 10 000 för aktiviteter i övriga världen. Kom ihåg
att du kan ansöka om annat än att delta i kongresser eller liknande. Ansökningarna kommer att
behandlas under april månad.
Vid höstens ansökningstillfälle beslöt styrelsen att dela ut följande resestipendier:
Marika Bajc Lund 10 000 kr för aktivt deltagande i XXII Latin Amerikansk kongress.
Therese Wollmer Lund 6000 kr för studiebesök om användning av SPECT/CT för sentinel node
Abir Nasr Lund 6000 kr för studiebesök om användning av SPECT/CT för sentinel node

Vid det senaste årsmötet framfördes önskemål om en mer strukturerad kursverksamhet inom
föreningen. Styrelsen har diskuterat frågan och en arbetsgrupp bestående av Mats Stenström,
Berit Olsson och Jan Dahlström har bildats. Avsikten är att vid vårmötet i maj presentera förslag
som skall stimulera till ökat kursutbud inom vårt område. Svensk förening för Nuklearmedicin
ska inte ta på sig ett kursansvar utan kurserna kommer att arrangeras av sjukhusen med ett
huvudansvar hos universitetssjukhusen. Föreningen kommer till exempel ge ett ekonomiskt
bidrag till kursarrangören samt hjälpa till med råd, annonsplats på hemsida och utvärdering. Vi
föreslår kortkurser på enstaka dagar upp till mer omfattande kurser motsvarande en vecka. Vi
hoppas på detta sätt bidra till att vi får en bred och rik flora av kurser.
Det senaste året har vi haft olika arrangemang vid Röntgenveckan. Under årets Röntgenvecka,
som arrangeras i Örebro, kommer vi att arrangera ett symposium.
Vi strävar efter att förenkla vår kommunikation med medlemmarna. Som en del av detta
uppdaterar vi e-post adresserna för att använda denna kanal för de flesta typerna av utskick. För
alla medlemmar där vi har tillgång till e-post skickar vi alltså meddelandebladet via den kanalen.
Om du får en papperskopia men har tillgång till e-post ber vi dig informera sekreteraren om din
e-post adress.
I ett separat mail kommer årets inbetalningskort för medlemsavgiften.
Visserligen är det skönt med den första rejäla vintern på flera år (i södra Sverige). Det känns
ändå som att det nu är dags att önska alla
en värmande och skön vår.
Styrelsen genom
Bertil Axelsson
Sekreterare

