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HÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN 
 

När det här skrivs så har det äntligen blivit något som liknar sommar flera dagar i rad i Växjö.  

Ja, ja jag vet att norrlänningarna haft toppenväder tidigare men här i södra Sverige har det varit 
kallt och blött. 

 
Årets Vårmöte och utbildningsdag i Göteborg hade lockat en stor skara (>200). Arrangörerna 
hade också planerat ett utmärkt program både vetenskapligt och underhållningsmässigt. 
Konferensmiddagen bjöd på både utmärkt mat, trevligt umgänge och sexig underhållning från 
oväntat håll. 
 
Kursdagen var inriktad mot strålskyddsfrågor och då speciellt för patienterna. Presentationerna 
visade att det pågår en hel del strålskyddsarbete vid olika avdelningar. Mötet skickade också en 
önskan till styrelsen om att information om strålskyddsfrågor till patienterna borde samordnas. 
 
I det vetenskapliga programmet fanns teman som: Teknik, kvalitet, utbildning; sentinel node; 
thyreoideascintigrafi samt diagnostik och terapi med somatostatinanaloger. Dessutom 
presenterades ett antal fria föredrag. 
 
Under mötet presenterades också de förslag till kurser som en arbetsgrupp inom styrelsen tagit 
fram. Arbetsgruppens förslag finns på vår hemsida. 
 
Det fanns ovanligt många posters ( 15 st) vilket är glädjande och visar på stor aktivitet !! på 
avdelningarna. Pris för bästa poster gick till J. Högberg, M. Rizell, P. Gjertsson, R. Hultborn, O. 
Henriksson, J.Svensson och P. Bernhardt för poster med titeln: Bremsstrahlung imaging of Y-90 
microspheres shows poor resemblance with distributions of Tc-99m-MAA in liver. 

Till sist hälsades vi välkomna till nästa års Vårmöte som hålls i Lund den 18-20 maj 2011. 

 

Vid årsmötet, som hölls i samband med vårmötet, diskuterades förutom de stadgeenliga 
punkterna de förslag till ändring av stadgarna som styrelsen distribuerat inför mötet. Styrelsens 
förslag om förändring av $14 som rörde valberedningens arbete antogs av årsmötet.  

Vid förra årsmötet valdes: Peter Gjertsson ordförande, Bertil Axelsson  Håkan Geijer, Berit 
Olsson, Ingvild Parnerud, Mats Stenström och Jens Sörensen för period på två år. Vid årets möte 
valdes Kristina Nilsson, Helen Almqvist och Per Grybäck för en period på två år. Kristina 
Nilsson valdes som vetenskaplig sekreterare och Helen Almqvist som facklig sekreterare.  

Susanna Jacobsson Mo och Jan Dahlström avtackades för sitt engagerade 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.  Vårmötet 2011 planeras av nuklearmedicin i Lund. En kurs i hybridteknik 
kommer att genomföras i Umeå i september. 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 planering av fler utbildningsmöjligheter inom 
nuklearmedicin och kommer att söka samverkan med olika kliniker angående detta. Styrelsen 
kommer att stödja bildande av arbetsgrupp för samordning av patientinformation som föreslogs 
vid utbildningsdagen. 

 

Den populära kursen om hybridtekniker anordnas alltså återigen i höst i Umeå.  Kursen 
anordnas 6-10 september och innehållet har utökats något inom området SPECT/CT. Utförligare 
information finns på hemsidan. Det finns fortfarande chans att anmäla sig. 

 

Arbete med kvalitetsfrågorna kommer att fortsätta under året. Arbetsgruppen i EQUALIS har 
några projekt som har startats eller kommer att startas. Dessa rör kvalitetskontroll av utrustning 
och av svar på undersökningar. Styrelsen anser det viktigt att så många som möjligt deltar i dessa 
projekt så att vi kan ha en aktiv utveckling av kvalitetsverksamheten. 

 

Sammanställning av svar på den enkät vi skickade ut i våras om föreningens egna 
kvalitetsparametrar skickas separat. Arton avdelningar besvarade enkäten. 

 

Föreningen kommer att medverka vid Röntgenveckan i Örebro. Vår session är planerad till 
onsdag den 22 september och är inriktad mot SPECT-CT. 

 

Om du inte redan lyckats planera in WFNMB i Sydafrika den 18-23 september så börjar det nu 
bli hög tid för detta.  

 

Vid årets Riksstämma är temat ”en jämlik vård” och vi medverkar med symposium om ”tillgång 
till PET”. Symposiet äger rum onsdag eftermiddag kl 14:30. Tid för fria föredrag finns på torsdag 
kl 12:30. Alla är välkomna att lämna in abstract. Mall för detta finns på SLS hemsida 
http://abstrakt.sls.se/ . Abstract skall vara inlämnade senast den 27 augusti. 

 
Styrelsen har beslutat om att dela ut resestipendier till följande personer: Pia Boström, Agnetha 
Gustafsson, Lena Johansson, Eleonor Vestergren, Irma Nikadon, Ann-Christine Bergh, Britt-
Marie Jansson och Ylva Larsson. Nästa ansökningstillfälle är den 1 oktober 2010. 

 
Styrelsen har besvarat remisser om: Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och 
sjukvården och från EANM Bone marrow dosimetry guidelines, Guidance on Current Good 
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Radiopharmacy Practices (cGRPP) for the small scale reparation of Radiopharmaceuticals, 
EANM 131I/123I-Metaiodobenzylguanidine (mIBG) Scintigraphy Procedure GL, EANM 
procedure guidelines for therapy of benign thyroid disease, Procedure guidelines for PET/CT 
tumour imaging with 68Ga-DOTA-conjugated peptides 

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). 

 

De problem med leverans av Tc-generator som vi levt med ett tag har medfört en hel del trassel 
i planeringen. Trots begränsningar i leveranserna har avdelningarna gjort ett stort arbete med att 
trixa med patientbokningar för att minimera konsekvenserna för patienterna. Våra leverantörer 
har också gjort vad de kunnat för att mildra effekterna av Molybdenbristen. Efter sommaren 
förväntas problemen minska eftersom reaktorer som reparerats tas i bruk igen. Dessutom har 
produktion av Molybden startats i en ny reaktor i Polen. Stig Larsson har med stöd av föreningen 
deltagit i ett möte inom EU för diskussion om framtida försörjning med Molybden. 

 

De som inte betalt årsavgiften 2010 uppmanas göra detta omgående. Årsavgiften är oförändrat 
150 kr för fullbetalande medlem, 

Se till 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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