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Medlemsutskick i februari 2012

Kära ni,
Februari ligger nu bakom oss och ljuset och värmen är på väg tillbaka. Det är sportlovstider med
allt vad det innebär av fysiska aktiviteter, varm choklad och bakhala skidor. Kort sagt en härlig
tid. Det är också en tid när abstrakt ska göras klara till olika konferenser och symposier. Också
det en härlig tid när man får summerar sina resultat och kanske chans att presentera dem för en
bredare publik. För er som inte provat, ta chansen i vår vid SFNM vårmöte i Stockholm, 23-25
maj. Mer om vårmötet länger ner.
Socialstyrelsens översyn av specialitetsindelningen för läkare pågår och föreningen har i januari
deltagit i ny hearing på Socialstyrelsen. Ett förslag till reviderad specialitetsindelning väntas
under våren. Förslaget kommer ut på remiss innan beslut tas av Socialstyrelsen. Styrelsen har
framfört vikten av att kunna bli specialist i nuklearmedicin med bakgrund som specialist i Bildoch funktionsmedicin/radiologi, klinisk fysiologi och onkologi utan att utbildningstiden blir
orimligt lång. Vi återkommer med mer information under våren.
I Europa pågår inte bara en finansiell kris utan på ett annat plan även en viktig diskussion kring
riktlinjer för genomförande och bedömning av undersökningar från multimodaliteter. Även här
har vi en närvaro där vi bevakar frågans utveckling.
Mer jordnära frågor är hur vida man kan eller får åka på kurser eller annan kompetenshöjande
verksamhet. I mitt landsting är kursbudgeten halverad och med det naturligtvis också
möjligheten från ledningen att bevilja kurser. Sån tur att föreningen har resestipendier att söka.
På vår hemsida, www.SFNM.se hittar du all information du behöver för att söka just
resestipendier. Din motprestation är en trevlig reseskildring som vi kan publicera på hemsidan.
En mycket liten uppoffring för en så god sak. Vi uppmanar er därför att söka resestipendier. Sista
ansökningsdag är 30 mars och vi vill att ni fyller i ansökningsblanketten från hemsidan. Ansökan
skickas till sekreteraren (alltså till mig).
Kurser har varit något vi jobbat aktivt med i föreningen på senare år. Nu kan vi glädjande se att
det börjar bära frukt. På föreningens hemsida (www.SFNM.se) hittar du ett antal kurser under
våren och hösten 2012. Lund och Malmö är loket i kursverksamheten men även Linköping och
Göteborg tar ett stort ansvar. V/P SPECT går av stapeln i skrivande stund och rekommenderas
varmt om ni inte redan gått den. Nuklearmedicinsk fysik och teknik ges 26-30 mars, PET/CT i
onkologisk diagnostik 16-18 april, Radioaktiva läkemedel inom NM 26-27 april och
Hybridkursen under hösten. Tur att det finns resestipendier att söka. Om ni är sugna på något
helt annat ordnar vi en skotercrosstävling den 17/3 hemma i byn (www.Linghedsskoterklubb.se).
Dit går det inte att söka stipendier men det blir säkert fartfyllt.
För att klara verksamheten inom föreningen är vi i behov av ert stöd. Glada tillrop och trevliga
mail är alltid fint att få. Men vi behöver också ert ekonomiska stöd. Jag vädjar därför till er att
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betala medlemsavgiften i tid. Det är mycket arbete med utskick med påminnelser mm vilket
känns lite onödigt. Gör slag i saken, gå in på hemsidan, leta rätt på hur man gör och betala idag.
Eller gör såhär; Betala 150kr (vanlig medlem) till Plusgirokonto: 8 59 49-6 uppge
namn och att det rör medlemsavgift 2012. Vet ni av att ni glömt betala för 2011, betala in det
dubbla. För denna slant kan vi göra så mycket för att stärka nuklearmedicin nationellt och
internationellt.
Tack för ert stöd.
Till sist, kommande vårmöte. Det går nu bra att anmäla sig på mötets hemsida. Adressen hittar
du på www.SFNM.se förstås. Klicka på det fina trädet.
Abstrakt ska vara inne före 29 mars och anmälan utan kostsamma tillägg före 2 mars!
Då ses vi på Hasseludden i maj om ni väljer bort skotercrossen.

Vänliga hälsningar
Mats Stenström
Sekr. SFNM

