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Nu när alla är i full gång igen antingen med det nuklearmedicinska arbetet eller med 
deltagande i ESTRO eller WFNMB eller Riksstämman eller EQUALIS användarmöte eller 
Röntgenveckan eller alltihop på en gång. Vi som inte varit på möten i Sydafrika eller Wien får 
konsultera våra kollegor om vad som är aktuellt och vart utvecklingen tar vägen. 

  
Styrelsen har tidigare beslutat utöka antal ansökningstillfällen för resestipendier till två per 
år. Detta beror på föreningens relativt goda ekonomi. Förutom deltagande i kongresser m.m. 
kan man söka bidrag för studiebesök vid andra sjukhus som en del av utvecklingen av den 
egna verksamheten. Sista datum för höstens ansökningstillfälle är 1 november. Blankett för 
ansökan finns som tidigare på hemsidan www.sfnm.se 
  
  
Vid årets Riksstämma arrangerar vi ett symposium med titeln ”Tillgång till PET-jämlik 
vård”. Jämlik vård är ju temat för årets stämma.  Det finns naturligtvis anledning att belysa de 
effekter som den mycket begränsade tillgången till PET-undersökningar får för olika 
kategorier patienter. I symposiet deltar förutom våra egna experter även representant för 
beslutsfattare. 
  

  
Samverkan med EQUALIS  inom kvalitetsarbetet fortsätter. EQUALIS 
kvalitetssäkringsprogram i Nuklearmedicin hösten 2010 består av tre stycken enkäter: 
Del A - Komplettering med extra bild vid skelettscintigrafi. 
Del B - Vem gör vad? 
Del C - Uppföljning av kvalitetssäkringsprogram, skelettscint.  

Dessutom anordnas ett användarmöte i Stockholm den 18 november. Detta är inriktat mot 
genomgång av de aktuella projekten och workshops om kvalitetsfrågor. Program och 
anmälningsmöjlighet finns på EQUALIS.SE 

  

Det ser ut som att problemen med produktion av Molybden och därmed vidhängande 
bristande tillgång till Tc-generatorer har övervunnits. Produktionen i Petten i Holland är 
igång igen och dessutom har tillkommit produktionskapacitet vid Maria rektorn i Polen. Just 
nu är det alltså normal tillgång igen. Vi har dock fortfarande problemet att flera 
produktionsenheter är mycket gamla ( 50 år). Därför behövs planering för att ersätta dessa. 
Stig Larsson representerade föreningen vid ett EU-möte i frågan. ”Meeting on the security of 
supply of medical isotopes in EU member states” hölls i Luxemburg i maj. Rapport från mötet 
finns på hemsidan.  

  

Kursen i hybridtekniker som genomfördes i Umeå i augusti lockade 27 deltagare och var 
mycket uppskattad. Styrelsen planerar att upprepa kursen med jämna mellanrum och att 
variera kursort för att ge så många som möjligt möjlighet att delta. 

  

Vid Röntgenveckan anordnade föreningen ett välbesökt symposium om ”SPECT-CT”. 

  



Efter diskussioner vid vårmötet kommer styrelsen att ta initiativ till bildandet av en 
arbetsgrupp som skall ta fram en policy för information till patienter och anhöriga om 
strålskyddsfrågor. 

  
Sven-Åke Starck har tillsammans med Sten Carlsson skrivit en kortversion av föreningens 
historia åt EANM. Denna kommer att läggas på hemsidan. 

  

Det finns en mängd utbildningsmöjligheter tillgängliga via nätet. En sammanställning över 
sådana möjligheter kan nås via http://www.cmelist.com/list.htm 

  

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 

 


