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Medlemsblad januari 2013 Svensk förening för nuklearmedicin 
 
Kära vänner, 
Det ljusnar, dagarna blir längre, julen är överstökad, nyårslöften givna 
och kanske redan brutna, ekonomin i balans och vårmötet i Kalmar 
förbereds för fullt. Det sista märks inte minst på antalet enkäter som 
skickas runt och kräver lite arbete.  
Det är sekreterarens privilegium i vår förening att få sväva ut i lite i detta 
blad. Genom åren varierar förstås graden av utsvävning, beroende på 
sekreterare men också dagsform. Jag minns Sven-Åkes fina krönikor som 
han skrev med utsikt över Vätterns vackra vatten. Apropå Vättern korsade 
jag den i somras, det regnade hela överfarten. Det är så man minns 
föregående sommar. Men den som vi nu närmar oss blir säkert fantastisk. 
 
Nu minns vi inte enbart regnet föregående sommaren, vi minns även 
sparreformerna i landstingen som fick konsekvenser för bl.a. min 
medverkan vid EANM i Milano. Men andra var ju där, närmare bestämt 
5600 stycken.  
Föreningens ordförande Peter Gjertsson var en av dem och jag har bett 
honom skriva några rader från mötet: 
” Från EANM kan vi rapportera att det var ca 5600 deltagare och 1760 
accepterade abstracts. Sverige bidrog med 59 abstracts och att bästa 
teknololgist oral presentation gick till Liselotte Johansson och medarbetare 
i Malmö med titeln: "Nuclear Medicine Technologists Assessing Whether a 
Myocardial Perfusion Rest Study is Required - Evaluation of a New 
Routine" . 
 Vi hade för andra året en svenskkväll arrangerad av SFNM och Linköping 
med drygt 70 deltagare.” 
 
Stort grattis till Liselotte och Malmö.  
Stort tack till folket i Linköping som fixar svenskkvällen. Till sekreteraren 
har det faktiskt inkommit några tackbrev angående arrangemanget, något 
som Linköping ska ta åt sig äran för. Jag har dock behållit breven för mig 
själv då, som ni säkert vet, varit lite skakigt med mina utskick via mail. 
Att skicka ut 300 mail och glömma att bifoga filen gör man inte ostraffat 
kan jag försäkra. Så jag behåller alla positiva tillrop som kompensation, 
bara så ni vet. 
 
Peter har bett mig skriva om några aktiviteter som föreningen medverkat i 
under 2012. Vi har bland annat arbetat med förslag på ny målbeskrivning 
för ST tillsamman med Socislstyrelsen. Föreningen har haft möte med 
IPULS/Socialstyrelsen om behovet av SK-kurser. SFNM har medverkat 
med program på röntgenveckan, 2 symposier om PET/CT vid 
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colorektalcancer och SPECT/CT vid skelettscintigrafi. Vid riksstämman 
hölls ett symposium på om PET/CT vid colorektalcancer. 
 
Arbetsgruppen kring patientinformation arbetar vidare och kommer att 
presenterar arbetet vid årets vårmöte. 
 
Det pågår också andra positiva aktiviteter inom vår sfär. Det kom ett fint 
mail från Anna Darelid, vår representant vid Young EANM National 
Delegate. Anna har medverkat vid ett möte i samband med EANM i Milano 
och hon har sammanställt en rapport som finns på föreningens hemsida, 
www.sfnm.se. Anna har också skapat ett nätverk för yngre ST-läkare 
inom nuklearmedicin. Mer information på hemsidan. 
  
Som sagt, vi går mot ljusare tider och årets vårmöte närmar sig. Mötet 
hålls i Kalmar och man har nu, via vårmötets hemsida som man enkelt 
hittar på www.sfnm.se, anmäla abstract. Anmälan till själva mötet öppnar 
i början av februari, också via hemsidan.  
 
Vårmöten är trevliga, informella och informativa, så missa inte chansen 
att träffas, se Kalmar och lära något nytt om Svea rikes historia eller V/P 
SPECT. Allt är möjligt. 
 
Apropå att lära nytt ges flera kurser under våren där föreningen 
medverkar på ett eller annat sätt. Till hösten kommer sen en favorit i 
repris, ö-kurs i nuklearmedicin. Cypern kunde jag läsa på hemsidan samt 
att det är en grundkurs inom NM. Mer info hittar ni på www.sfnm.se.  
 
Till sist, allt har ett pris. Så även medlemskap i vår förening. Nytt år 
innebär ny avgift. Vi skickar inte ut något förtryckt inbetalningskort utan 
ni ombeds att betala er avgift bara via detta utskick samt om ni glömmer 
via påminnelser som skickas ut i februari. Det är en del jobb förenat med 
årsavgiften så jag och Sigrid ber er att göra ert yttersta för att skicka in 
betalningen omgående. Företag får en faktura och hedersmedlemmar är 
befriade. Men vi andra dödliga får fixa det själva. Varmt tack på förhand. 
 
Dags att betala medlemsavgift till SFNM för 2013  
Avgiften är 150kr och betalas till Plusgirokonto: 8 59 49-6 
Märk inbetalningen med namn och att det gäller medlemsavgift för 2013.  
 
Vänliga hälsningar 
Mats Stenström 
Sekr SFNM 
 


