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Jag vill börja med att tacka Svensk Förening för Nuklearmedicin för 

resestipendiet jag fick för att presentera mitt arbete som handlade om 

lungscintigrafi på små barn vid SFNM:s vårmöte 2014. 

 

Det hela började med att Enn Maripuu hälsade oss välkomna till 

utbildningsdagen vid vårmötet i Uppsala på Norrlands nation. Sedan berättade 

Lars Jangland om SSM-inspektionen vid Akademiska sjukhuset och hur de 

hade förberett sig inför den. De hade bla startat en projektgrupp och haft ett 

informationsmöte för de som skulle intervjuas.  

 

Därefter redovisade Lars-Göran Andersson och Enn Maripuu resultatet från 

enkäten, vilken i år handlade om hur lungscintigrafi utförs på olika kliniker i 

landet, innan det var dags för lunch.  

 

När vi alla var mätta och belåtna fortsatte dagen med föredrag av Charles 

Widström och Michael Ljungberg kring nuklearmedicinska bilder och 

rekonstruktionen av dem. Eftermiddagen avslutades med föreläsningar kring 

en ny typ av hjärtkamera med CZT-teknik där Lars-Göran Andersson och 

Charles Widström gav oss bra information om tekniken bakom utrustningen 

och Henrik Engblom delade med sig av erfarenheter från Lund samt framtida 

möjligheter.  

 

Efter en snabb tur till hotellet för uppfräschning avslutades utbildningsdagen 

med trevligt mingel och museibesök på Gustavianum följt av god buffé på 

Norrlands nation.  

 

Torsdagen inledde Anna Eriksson genom att hälsa alla välkomna till årets 

vårmöte. Föreläsningarna hade delats in i sessioner utifrån ämnesområde. 

Första sessionen handlade om neuroendokrina tumörer där Anders Sundin och 

Ulrike Garske höll varsin intressant föreläsning om diagnostik samt radioterapi 

med 177Lu-DOTATATE. Vi fick bla reda på att patienter kan ha tumörregress i 

upp till fem år efter avslutad behandling med 177Lu-DOTATATE.  

 

Andra sessionen handlade om hjärta och inleddes av Paul Knappen med en 

föreläsning om PET/CT på hjärta följd av Jens Sörensen med en föreläsning 

om molekylär bilddiagnostik. Cecilia Hindorf höll ett föredrag om betydelsen 

av att ha patienten rätt positionerad vid användning av en CZT-kamera.  

 

Sista sessionen för dagen handlade om hjärna och inleddes av Agneta 

Nordberg med en föreläsning om olika PET-studier vid Alzheimers sjukdom. 



Susanna Jakobson Mo höll även en föreläsning om pre -och postsynaptisk 

dopamin-SPECT vid idiopatisk Parkinsonism.  

 

På kvällen serverades det god mat på Galejan, Göteborgs nation med utmärkt 

underhållning samt dans.  

 

Fredagen började med en genomgång av Equalis och sedan var det dags för 

sista sessonen, vilken var inriktad på PET. Ola Bratt höll ett intressant 

föredrag om PET vid prostatacancer. Han berättade bla att många av de som 

diagnostiseras med prostatacancer idag aldrig hade fått symptom eller dött av 

sin cancer samt att multimodal MR är viktig för att sortera bort dessa lågrisk 

patienter.  

 

Som avslutning blev det prisutdelning för bästa abstract, vilket gick till My 

Jonasson från Uppsala. Helsinborg passade även på att göra reklam och bjuda 

in till nästa års vårmöte hos dem.  

 

Innan vi flög hem fick vi en rundvandring på Uppsalas PET-centrum samt 

PET/MR och Nuklearmedicin. Detta var väldigt intressant och givande. 

 

Jag vill avsluta med att tacka för ett väldigt trevligt vårmöte! 

 

 

Med vänlig hälsning   

 

Madeleine Wedin 

Klinisk fysiologi och nuklearmedicin  

SUS, Lund 

 


