SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN
SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE
20 september 2011
1(2)
**********************************************************************************************************************

Medlemsutskick från Svensk Förening för uklearmedicin
Kära ni,
Hösten gör sig påmind genom vårt vackra, avlånga land. I norr har första frosten kommit medan
man i söder fortfarande plockar äpplen kan jag tro. Jag som har äran att skriva detta
medlemsutskick, en klassiker i SFNM historia, är ny sekreterare och heter Mats Stenström. Jag
arbetar som sjukhusfysiker i landstinget Dalarna med bl.a. ansvar för nuklearmedicin på Falu
lasarett. Min bana inom NM startade för en del år sedan i Linköping som ung doktorand, för att
senare via en flytt till Falun nu titulera mig cheffysiker i landstinget. Fint ska det va.
Från styrelsen har vi medvetet inväntat det lika klassiska styrelseinternatet på Hönö i Göteborgs
skärgård, innan vi förmedlar våra tankar i detta utskick. Internatet var som vanligt mycket
trevligt med regnvåta klippor och goda skaldjur.
Vi är några nya i styrelsen som vi gärna vill presentera. Annmarie Svensson och Agnetha Norén
kommer bevaka BMA/ssk intressen i föreningen. Annmarie arbetar i Helsingborg som BMA och
Agnetha har sin hemvist i Umeå och är onkologsköterska. Föreningens nye kassör eller
skattmästare heter Sigrid Leide Svegborn, sjukhusfysiker i Malmö samt till sist Pia Törndahl,
apotekare i Växjö. Pia missade första lunchen på Hönö då vi (jag) av misstag åkte ifrån henne på
Göteborgs centralstation. Hon fick ta bussen…förlåt Pia. En lite djupare presentation av
styrelsen finns på föreningens hemsida: www.SFM.se, en sida vi varmt rekommenderar att ni
besöker regelbundet.
Föreningens medlemstal ökar efter en liten kampanj under vårmötet i Lund. Vi har såhär långt
hälsat sju nya medlemmar välkomna vilket är trevligt. Som medlem får man några fina förmåner
som t.ex. rabatt på anmälningsavgiften till vårmöten och möjlighet till resestipendier från
föreningen.
Föreningens arbete kommer under året koncentreras kring följande punkter;
• Bevaka och aktivt delta i Socialstyrelsens översyn av specialitetsindelningen
• Medverka med program på Röntgenveckan (se nedan) och Medicinska riksstämman
• Fortsätta stödja kvalitetsarbete via Equalis
• Främja ett ökat kursutbud, bl.a. genom samarbete med SFBFM kring en grundläggande
kurs i nuklearmedicin. Hybrid imaging och V/P SPECT är andra kurser vi stödjer.
• Medverka i framtagning av nationella riktlinjer för patient- och anhöriginformation via en
arbetsgrupp
• Bevaka och besvara inkomna remisser
Föreningens ekonomi är god. Det innebär att vi har möjlighet att dela ut fler resestipendier än
tidigare vilket är mycket positivt. Jag vill därför uppmana er att söka, regelverk och
ansökningsblankett finns på hemsidan: www.SFM.se . Sista ansökningsdag för i höst är sista
oktober. Till våren har vi ännu en ansökningsomgång och då vill vi ha ansökningarna senast
första april. Vi ser resestipendierna som en stimulans till ökad aktivitet inom NM, till
kunskapsöverföring via kurser, konferensmedverkan eller auskultationer. Er motprestation är en
reserapport som vi publicerar på www.SFM.se
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När ni läser detta har röntgenveckan i Umeå precis avslutats. Föreningen medverkade på två
symposier, Sigrid Leide Svegborn pratade om strålskydd vid PET/CT verksamhet och Per
Grybäck föreläste om hur man överlever en rond med PET-bilder.
Under Medicinska riksstämman i Stockholm kommer föreningen svara för ett symposium med
titel ”Lung PET/CT för säkrare diagnostik” (torsdag 1/12 kl 16.30). Alla är varmt välkomna att
deltaga.
Vårmötet 2012 kommer att äga rum i Stockholm med Huddinge (Karolinska sjukhuset) som
värd. Just nu pågår förberedelserna för fullt och mer information kommer i senare utskick och
förståss på www.SFM.se (ni har börjat förstå…)
Socialstyrelsen håller nu på med en översyn av läkarnas specialitetsindelning. Tidsplanen är; nytt
förslag (mindre justeringar) i oktober 2011, slutgiltigt förslag i december 2011 och beslut januari
2012. Föreningen har framfört att antalet ingångar till nuklearmedicin är begränsade, vilket vi
inte tycker är bra och att vissa grupper får en lång väg att gå för att bli specialist inom
nuklearmedicin. Vi har också framfört värdet i samverkan mellan klin-fys, onkologi och
radiologi.
Kvalitet är viktigt. Föreningen har genom enkäter försökt lyfta denna fråga många gånger.
Många minns säkert ”kvalitetsindikatorerna”, enorma excel-ark med frågor om
dubbelgranskning, felinjektioner, väntetider mm i en aldrig sinande ström. Dom var bra, men
svåra att tyda vissa gånger och kvaliteten på svaren var ibland bristfällig. Vi har därför beslutat
att lägga SFNM´s projekt med kvalitetsindikatorer på is. Materialet är sparat och vi kan
kickstarta detta igen om vi känner att det skulle fylla en plats. Just nu vill vi från föreningen
istället lyfta fram Equalis och de kvalitetsarbete som pågår här. Man har förtjänstfullt arbetet
med njurar, skelettscintigrafi och doskalibratorer. Vi vill på det varmaste rekommendera
(uppmana) alla avdelningar att medverka i kvalitetsprojekt i Equalis. Under november kommer
Equalis att kalla till ett användarmöte för att diskuterar genomförda och nya projekt. Styrelsen i
SFNM finns representerad i Equalisgruppen via Agnetha Norén.
Avslutningsvis vill jag bara nämna arbetet med vår egen fort- och vidareutbildning. Föreningen
har sedan ett antal år tillbaka en arbetsgrupp som jobbar med kursfrågor. I gruppen ingår Helén
Almqvist, Annmari Svensson och Mats Stenström. SFNM ska enligt beslut inte arrangera kurser,
det har vi inte resurser till, men vi ska aktivt verka för ett ökat utbud av kurser och tydliggöra de
kurser som finns (www.SFM.se). Har ni något uppslag, vill ni arrangera t.ex. en
endagarsutbildning är ni varmt välkoman att höra av er. Föreningen har som sagts tidigare
ordning på ekonomin, vilket betyder att vi också lämna bidrag till arrangerande avdelning. Håll
koll på www.SFNM.se , där annonseras allt.
Precis när jag ska sätta punkt för detta meddelandeblad ringer Stefan Jonsson från Kalmar. Han
undrar om jag kan puffa för ”Radiofysikdagar i Ystad Saltsjöblad” 14-15 november. Och visst
kan jag det. Mer information finns på www.radiofysik.org.

Styrelsen genom
Mats Stenström
Sekreterare

