
Reseberättelse från SFNM: s Vårmöte i Nulearmedicin  

10-12 maj 2006 i Umeå! 
 
En vacker vårdag i maj åkte vi 4 st BMA från Klin fys SU/Östra Sjukhuset i Göteborg till 
vårmötet i Umeå. 
 
Vi anlände till ett lite kyligare Umeå men alla björkar hade faktiskt börjat slå ut! 
Stora Hotellet som vi bodde på erbjöd en fantastisk utsikt över Umeälven och en vacker 
interiör. 
Avstånden mellan hotell och konferenslokal var perfekt- några minuters promenad och vi var 
framme. 
Vi ägnade onsdagseftermiddagen till att utforska Umeås centrum som låg runt husknuten.  
På kvällen tog vi bussen till lärarhögskolan där det bjöds på mycket god mat från medelhavet 
och underhållning av en rolig norrlänning! 
 
Efter en god natts sömn började allvaret.  
Dagen började och slutade med föreläsningar om skelettscintigrafier och däremellan en hel 
del om hjärnor. 
Trevligt att också få höra hur kliniker ser på nukleärmedicinska undersökningar och vilken 
nytta de har i praktiken. 
Ett speciellt tack till Liz Clarke som föreläste om praktisk metodik. Detta på en engelska som 
var ljuvlig att lyssna på! Mycket uppskattat! 
 
Vi deltog med en poster som heter ”Kan NaCl-flush vid Adenosinprovokation ge 
hjärtarytmier?”, vilket är resultatet av en studie på Myocardscintpatienter. 
Vissa patienter fick hjärtarytmier (AV-block III) under Adenosinprovokation pga. en bolus av 
Adenosin när man injicerade sin isotop och flushade med 10 ml NaCl-flush.  
Syftet var att ta reda på om det gick bra att flusha en mindre mängd NaCl eller ingen alls för 
att slippa arytmier och dessutom se hur mycket av aktiviteten som fanns kvar i arm och PVK 
(perifer venkateter). 
 
När kvällen kom promenerade vi över till Rådhuset som låg tvärs över gatan från hotellet. 
Solen hade lyst hela dagen och det var mycket varmt i den vackra festsalen. Men vad gjorde 
det när det fanns så många trevliga nuklearmedicinare på plats. Vi serverades en 3-rätters 
middag och till detta ett antal skönsjungande herrar som nästan lyfte taket! 
 
Fredagen kom och vi närvarade på SFNM: s årsmöte under morgonen. Efter kaffet fick vi 
höra på en intressant föreläsning om njurartärstenos och Captoprilrenograms betydelse i 
diagnostiken vilket i och för sig inte var så upplyftande. Dagen avslutades med ett posterpris 
som delades ut till Nukleärmedicin på Linköpings Universitetssjukhus för en mycket bra 
poster om finger- och handdoser. 
 
Nu är vi åter på arbetet med många nyttiga tips och trevliga minnen från Umeå! 
Ett stort tack för resestipendierna som gjorde det möjligt för oss att komma till vårmötet i 
Umeå! 
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