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Hälsningar från Svensk Förening för Nuklearmedicin 
 
 
Så är det dags för 2011 års första meddelandeblad. När nordanvinden biter i kinderna kan det 
vara skönt att hålla sig inomhus och jobba med lite nuklearmedicin.  
 
Vi kan ju också se fram mot våren och Vårmötet som hålls i Lund den 19-20 maj. Dagen före 
mötet arrangeras en utbildningsdag på temat SPECT-CT. Ytterligare information finns på 
hemsidan www.sfnm.se. Glöm inte att anmäla er före 8 april för lägre avgift. Den som vill göra 
en presentation får kontakta organisatörerna enligt givna instruktioner. Det finns också möjlighet 
att presentera posters. Vandringspriset för bästa poster befinner sig i år på Sahlgrenska sjukhuset 
i Göteborg, men det finns väl andra avdelningar som är intresserade av att ta hand om det. 
 
I samband med Vårmötet avhålls också SFNM:s årsmöte. Exakt tidpunkt meddelas senare. 
 
EQUALIS anordnade ett välbesökt möte i Stockholm den 18 november. Förutom rapporter från 
genomförda projekt diskuterades också framtida initiativ. Planer finns för projekt inom renografi. 
Dessutom diskuterade de fysikaliskt och tekniskt inriktade lämplig omfattning och inriktning på 
kontroll av utrustning. Nationella riktlinjer planeras. 
 
 
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 möte beslöt styrelsen bevilja följande resestipendier. 
 
Gunnar Lindblom, 10 000 kr för auskultation i Köpenhamn 
 
Cecilia Wassberg, 10 000 kr för forskningsarbete vid Memorial Sloan Kettering 
 
Carin Navarro Cronberg, 5 000 kr som bidrag för resekostnad till kurs om PET/CT i Zürich. 
 
Den grupp som arbetar med förslag till kursverksamhet har jobbat vidare under hösten. 
Förutom kurs i hybridteknik som arrangeras regelbundet drivs också sedan många år en kurs i 
nuklearmedicin från Huddinge. Denna skall i fortsättningen drivas med Katrine Åhlström 
Riklund, Umeå som kursledare. Kursen kommer planeras i samarbete mellan SFNM och 
SFBFM. 
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Arbetsgruppen kommer också att kontakta olika avdelningar för att få kortare kurser genomförda. 
Dessa kurser skall vara fördjupningskurser. Olika alternativa kursinriktningar diskuteras bl.a. 
njurar, endokrin, hjärna. Gruppen kontaktar också våra systerorganisationer i Norden för 
eventuell samordning. 
 
Den arbetsgrupp om information till patienter och anhöriga om strålskydd som diskuterats 
tidigare har nu startats. Styrelsen har kontaktat Disa Gustafsson och Lena Engelin från KS Solna 
som accepterat att samordna arbetsgruppen. Om du är intresserad av att bidra i arbetet skall du 
kontakta Lena eller Disa. 
 
Enligt uppgifter från Läkemedelsverket kommer i fortsättningen sjukhus som tillverkar 
radiofarmaka eller läkemedel att behöva betala en årsavgift. Avgiften är för närvarande 14 000 
kr per år. Mer information finns på Läkemedelsverkets webbplats under hälso- och sjukvård, 
tillsyn och uppföljning. 
 
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 (för dem vi har e-post adress till) kommer årets inbetalningskort för 
medlemsavgiften.  
 
 
en värmande och skön vår.  

 

Styrelsen genom 

 

Bertil Axelsson 

Sekreterare 
 


