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Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin
Käre medlem i SFNM,
Tiden går fort, nu är det februari och hög tid för ett nytt medlemsutskick. Här i Umeå har vi
kunnat glädjas åt en fin vinter, om man ogillar snö vill säga… Vi hade vår första gröna jul på
länge, och även om vi har snö nu så är det långt ifrån den halvmeter som vi brukar ha vid den här
tiden. Nåja, de umebor som deppar över snöbrist kan trösta sig med alla kulturevenemang nu när
kulturhuvudstadsåret 2014 har invigts.
Som så många andra så ser jag fram emot våren, och med den årets vårmöte! Planeringen är
förstås i full gång. Som ni kanske känner till så kommer vårmötet att hållas i Uppsala den 14-16
maj, där 14 maj är utbildningsdag. Programmet ser mycket spännande ut och finns utlagt på
vårmötets hemsida, www.sfnmvarmotet.se. Har du något du skulle vilja presentera på vårmötet?
Du är förstås välkommen att skicka in ett abstract i så fall och detta ska skickas till Mark
Lubberink i Uppsala. Adress till honom, och mer information, finns på hemsidan. Glöm inte att
ett pris kommer att delas ut för bästa abstract, så det kan ju vara något att sikta på. En egen
presentation är förstås också en stor fördel om man vill söka resestipendium till vårmötet, vilket
kan vara värt att börja fundera över. Det går utmärkt att anmäla sig till vårmötet redan nu och
detta görs via en länk på hemsidan. Har ni förresten sett att vårmötet är med på Facebook i år?
Trevlig idé, jag har själv varit där och ”gillat” sidan.
En annan nuklearmedicinsk hållpunkt i år är EANM i Göteborg, 18-22 oktober. Hoppas jag får
möjlighet att åka dit! Vår ordförande Peter Gjertsson är utsedd till lokal ambassadör för
evenemanget, och har därför fått en del uppgifter som bland annat har med planeringen av
invigningen att göra. Den 18 oktober kommer det att hållas ett pre-congress symposium om
terapier med At-211, och detta har förstås alla förutsättningar för att bli intressant. Vi
återkommer förstås om EANM i senare medlemsutskick.
För att återgå till den lite gråare vardagen, så ser vi ändå fram emot ett händelserikt år. Till
exempel så håller SSM på att revidera sina föreskrifter, och SFNMs styrelse är utsedd till
referensgrupp för det som har med nuklearmedicin att göra. Vi var på ett upptaktsmöte i
november där vi bland annat fick höra om bakgrunden till revisionen, som har med
harmonisering och modernisering att göra, plus att föreskrifterna ska bli tydligare. Det verkar
som om vi kommer att få färre föreskrifter att förhålla oss till i framtiden, och att de kommer
vara mer konsekventa vad gäller olika typer av medicinska bestrålningar. Hela revisionen
beräknas vara klar i slutet av 2015.
Något som också håller på att revideras är ”Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om
kontroll av radioaktiva läkemedel” (LVFS 1999:4). Föreskrifterna behöver ändras på grund av att
hänvisningar och termer är inaktuella, och föreslås också byta namn till ”Läkemedelsverkets
föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel”. Vi är en av remissinstanserna och det är
främst Pia Törndahl i styrelsen som har lagt ner arbete på detta.
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Annars så har vi haft en del att göra med Socialstyrelsens arbete med ”Kursämnen under ST”.
Detta är ett utvecklingsarbete där meningen är att göra utbudet av SK-kurser mer behovsstyrt,
och från styrelsen så har Elin Trägårdh, Helén Almquist och Per Grybäck deltagit som
expertgrupp. Vi fortsätter även arbetet med Socialstyrelsens nya specialistindelning, och arbetar
för att slutresultatet ska bli att nuklearmedicin får vara en tilläggsspecialitet.
Något vi annars vill lobba lite för är Onkologidagarna i Eskilstuna, där de kommer att hålla ett
intressant symposium i samarbete med SFNM: ”Onkologiska PET-tracers utöver FDG - vad
används idag och vad kommer i framtiden?” Tiden är den 20 mars, 10:30-12:00, och det är
Anders Sundin och Jens Sörensen som kommer att föreläsa om detta.
För att slutligen knyta ihop säcken så tänkte jag återgå till vårmötet i Uppsala igen. Vi har förstått
att föreningen har många medlemmar med en konstnärlig ådra, och planerar därför för en liten
konstutställning på vårmötet där deltagarna kan få ställa ut sina alster till allmän beskådan och
beundran. Det blir bara en liten monter så det är nog säkrast att låta de största konstverken stanna
hemma. Rimma Axelsson som själv är begåvad på det konstnärliga området kommer att hålla i
detta, och vill du vara med så tveka inte att skicka in en anmälan till henne, senast 1 april, till
adressen Rimma.Axelsson@ki.se. Själv fuskar jag lite i glasfusing, så vi får väl se om något av
mina små glasföremål kommer med. Kul, det här ser vi fram emot!
Med detta vill vi önska en fortsatt trevlig vinter!

Styrelsen genom
Anne Larsson Strömvall
Sekreterare

