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Medlemsutskick SFNM sommaren 2012
Sommaren står för dörren och med den en välbehövlig semestervila. Den tycks ha
lite svårt att komma över tröskeln, i alla fall från min horisont i ett skogslän i norra
Götaland, men det ska väl räta upp sig. Stärkt av ett trevligt vårmöte i Huddinges
regi känns det som man kan ha lite tålamod.
Vårmöten brukar vara trevliga tillställningar och det vi fick uppleva på Yasuragi
Hasseludden var inget undantag. Sol, värme i luften och från medmänniskor,
upplyftande föreläsningar under såväl utbildningsdagen som vårmötet,
posterutställning i långa banor (21 stycken!), många företagsutställare, gott kaffe,
fantastisk mat, lite japansk radiogympa, men framför allt alla informella små
möten med kolleger från hela landet. Då är det gott att få tillhöra familjen
nuklearmedicin. Några bestående minnen från dagarna i Stockholm är Anna
Lundell och Susanna Paavolas fina kokbok med omelett som tema. Elin Trägårdhs
presentation av hur vi skriver utlåtanden och hur de uppfattas av klinikerna.
Gunnel Sandqvist delade med sig av sin stora erfarenhet kring hur vi hanterar barn
på våra avdelningar och Sven Richter tillsammans med Eleonor Vestergren följde
upp detta med rekommendationer kring administrerad aktivitet till barn. Rune Sixt
förmedlade sedan sin syn på DMSA och renografi på just barn. I mina
anteckningar står skrivet med fet stil, ”följ guidelines”. Det är för övrigt en
käpphäst jag har, varför träffas vi varje år, har så trevligt tillsammans och sen går
hem och gör precis som vi alltid har gjort, oberoende av varandra. Det är för mig
en ständigt återkommande fundering. Kanske stavas lösningen på detta Equalis,
man kan i alla fall hoppas. Jag ska inte fortsätta rabbla upp händelser från
vårmötet, ni kan själva gå in på mötets hemsida, vilket ni till exempel gör via
föreningens hemsida, www.SFNM.se. Här kan man ladda ner presentationerna från
mötet som Berit, Lars och alla andra från Huddinge förtjänstfullt lagt upp för
allmän åtkomst. Helt suveränt skulle Bull ha sagt i Gösta Knutssons sagor. Nästa
gång möts vi i Kalmar, det känns i hela kroppen att det kommer att bli en ny succé.
Under vårmötet avhandlades även föreningens årsmöte. En tillsällning som inte
brukar kategoriseras som kioskvältare men hyggligt välbesökt. Ekonomin är under
kontroll där styrelsen tagit fasta på en generösare linje vad gäller resestipendier.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2011 vilket alltid är skönt. Vi välkomnar Ulrike
Garske till styrelsen som ersättare för Kristina Nilsson, som avgår efter
förtjänstfullt förvärv. Ordförande Peter Gjertsson lämnade en programförklaring
för 2012 avseende styrelsens arbete. Vi kommer under året samverka kring
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röntgenveckan och riksstämman med symposium inom nuklearmedicin, arbetet
med Equalis går vidare, patientinformationsgruppen fortsätter sitt viktiga arbete,
kursverksamheten fortsätter stimuleras, vår övervakning av socialstyrelsens
översyn av specialistindelning övergår sannolikt i arbete med målbeskrivning och
vi fortsätter att arbeta med remisser som rullar över oss. Årsmötet gav också efter
en motion från Agneta Gustavsson, styrelsen i uppdrag att titta närmare på Equalis
medverkan vid kommande vårmöten. En annan konkret punkt som kom upp till
beslut var medlemsavgiftens bevarande. Det vill säga mötet beslutade att behålla
nuvarande avgift för 2012, 150kr för enskild medlem, 75kr om man uppnått
pension och 1500kr för företag. Med detta sagt vill jag också påminna er om att
betala medlemsavgiften. Det är en rättighet som alla bör utnyttja. Eller skyldighet
om man så vill. Jag ska passa på att be om ursäkt för att ha skickat ut påminnelser
om obetald avgift, en påminnelse som skickades till alla, oavsett om man betalat
eller ej. Det var enkelt men efter en viss eftertanke mindre intelligent, då min
maillåda svämmande över av svar från alla som faktiskt betalat. Kollektiv
bestraffning är mindre bra brukar min dotter hamra in i mitt huvud vid
middagsbordet.
På föreningens hemsida har jag hittat följande information som jag gärna vill lyfta
fram.
 Nuklearmedicinens dag i Malmö 6 september med tema lungcancer
 Hybridimagingkurs i Göteborg 15-19 oktober i SFNM regi
 Equalis användarmöte i Stockholm 21 november
 Sök mer information på www.SFNM.se

Till sist vill jag återkomma till sommaren och allt fantastiskt den brukar föra med
sig. Njut av ljuset, värmen och stärkande bad. Fiske är också något jag varmt
rekommenderar.

Vänliga hälsningar
Mats Stenström
Sekr. SFNM

