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Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin

Käre medlem i SFNM,
Då var det vår igen och hög tid för ett medlemsutskick! Här i Umeå har vi i och för sig fått ett 
trist bakslag med snö och slask, helt i onödan, men med lite tur så ska väl eländet ha smält bort 
lagom till påsk. Jag är precis tillbaka efter en kort sväng till Nederländerna, och är lite avundsjuk 
på deras grönska och fina vårväder. Jag spanade efter tulpaner från tåget, men de enda jag såg var 
dem som var till försäljning på flygplatsen, så man får väl se till att stanna lite längre nästa gång 
och ta en tur genom deras fina parker.

På tal om våren så är det inte så långt kvar nu till vårmötet i Helsingborg! Många av er har säkert 
anmält er redan, men för er som inte har gjort det så är det hög tid nu. Vårmötet kommer att 
hållas 20-22 maj, och som vanligt är det utbildningsdag på onsdagen. Programmet ser mycket 
spännande ut och finns förstås utlagt på vårmötets hemsida, www.sfnmvarmotet.se. Värt att 
notera är att Jean Bonnet från Mallinckrodt Pharmaceuticals kommer att föreläsa på fredagen om 
framtidens 99Mo-produktion. Tyvärr så ser det inte så ljust ut på den fronten under de närmaste 
åren då bland annat en reaktor i Kanada kommer att stängas. Missa inte den föreläsningen, för 
den kommer säkert att bli mycket intressant, även om våra bekymmersrynkor lär bli lite djupare.

När det gäller framtida vårmöten så är ni varmt välkomna att höra av er om ni vill hålla i ett 
sådant. År 2018 har vi inget planerat än så länge, så hör gärna av er om ni tycker det känns som 
en trevlig idé med ett vårmöte i er stad!

Nu är det även dags att ansöka om vårens resestipendier! Sista dag är 30 april, och som vanligt 
gäller att man som mest kan ansöka om 10000 kronor. Man ska ha varit medlem i minst ett år, 
och man kan söka för kongresser och andra resor som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid 
kongressresor så värderas det högt att ha ett eget bidrag. Mer information och blankett för 
ansökan finns på vår hemsida www.sfnm.se. Föreningens ekonomi är god även i år, vilket förstås 
inte minskar chanserna för att få ett resestipendium. Efter resan ska man inkomma med en 
reserapport som sedan publiceras på hemsidan.

I vår så vill vi även passa på att tipsa om det svenska kardiovaskulära vårmötet som går av 
stapeln 22-24 april i Örebro. För första gången så anordnas ett symposium i samarbete med 
SFNM, och det heter ”Revaskularisering på fysiologisk grund – hur bestämma 
ischemiutbredning?” Sessionen är kl. 13-14 den 22 april, och mer information finns på 
www.varmotet.se.

Om vi blickar fram i tiden så har vi även Röntgenveckan 8-11 september i Malmö att se fram 
emot. SFNM har en session om PET/MR som ser ut att kunna bli mycket intressant. Preliminärt
så är vår session den 8 september kl. 10:30, men håll utkik för närmare program på
Röntgenveckans hemsida, www.rontgenveckan.se.

Annat intressant under hösten är kursen i grundläggande nuklearmedicin, som kommer att gå på 
Cypern 25 sept – 2 okt. Kursen är främst för ST-läkare, men i mån av plats så välkomnas även 
andra yrkeskategorier som arbetar med nuklearmedicin. Det finns fortfarande några platser kvar, 
och är du intresserad så passa på att anmäla dig innan dessa försvinner. Mer information, och 
anmälningsblankett till kursen, finns på www.sfbfm.se/nyheter/.
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I höst så kommer EANM-kongressen att hållas i Hamburg, 10-14 oktober. Själv har jag tyvärr 
inte möjlighet att åka, men andra i styrelsen kommer att vara på plats och det kan nog även bli en 
”svenskkväll”, precis som vi hade i Göteborg. Vi återkommer med mer information om det när 
det börjar närma sig.

Annars så tar vi tacksamt emot lite hjälp när det gäller nomineringar. Den europeiska specialist-
läkarorganisationen UEMS (Union Européenne des Medicins Specialistes) driver utbildnings-
frågor för läkare, och deras sektion för nuklearmedicin ska nu välja nya poster (President, 
Secretary/Treasurer och Executive Commitee Member) för perioden 2016-2019. Det är dags att 
nominera till dessa poster, senast 31 juli. Läs gärna mer om UEMS på uems.eanm.org och hör av 
er till styrelsen om ni vill nominera! 

För att nämna lite om det vardagliga arbetet så har SFNM en del att göra i år. Som säkert är 
bekant så håller ju SSM på att revidera sina föreskrifter, och SFNMs styrelse är utsedd till 
referensgrupp för det som har med nuklearmedicin att göra. Vi har fått ta del av förslag till både 
grundläggande föreskrifter och mer specifika nuklearmedicinska frågor, och har haft en del 
synpunkter. Många av er har säkert redan sett förslagen till allmänna föreskrifter, och om dessa 
skulle gå igenom helt oreviderat, så får vi nog räkna med ökade kostnader för administration och 
kontroller. Mycket som är relevant när det gäller industriellt arbete med långlivade isotoper är 
kanske inte lika relevant för arbete i sjukvården med kortlivade isotoper, och vi hoppas därför på 
vissa undantag när det gäller nuklearmedicinsk verksamhet.

Annars så har vi haft en del att göra med Socialstyrelsens arbete med ”Kursämnen under ST”. De 
nya målbeskrivningarna kommer att träda i kraft den 1 maj, så nu är det inte så lång tid kvar. Vi 
har sett att utbildningsplanen för nuklearmedicin behöver uppdateras, och en grupp bestående av 
styrelsemedlemmarna Per Grybäck, Elin Trägårdh, Rimma Axelsson och Helén Almquist 
kommer att arbeta med detta.  

Med detta vill vi önska en fortsatt trevlig vår och en glad påsk!

Styrelsen genom

Anne Larsson Strömvall
Sekreterare




