
Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin

Käre medlem i SFNM,
Då var det dags för ett medlemsutskick igen! Här i Umeå har vi riktigt fint vinterväder just nu, 
lagom kallt och lagom mycket snö, och man får verkligen hoppas att det håller i sig ett tag. 
Annars så har jag en sportlovsresa att se fram emot då vi ska störta utför backarna i Zell am 
See, och det ska bli trevligt, om jag lyckas hålla mig på benen och slipper bryta något... Men 
det är aldrig fel att stå och sola nyllet på en alptopp!

Något att se fram emot senare i vår är förstås vårmötet i Jönköping! En del av er har säkert 
anmält er redan, men för er som inte har gjort det så finns anmälningsblankett och mer 
information på www.sfnmvarmotet.se. Ett tips kan vara att passa på att anmäla sig innan 
anmälningsavgiften höjs den 28 mars. I år så kommer vårmötet att hållas 18-20 maj, och som 
vanligt är det utbildningsdag på onsdagen, där fokus kommer att vara på sentinel node. 
Programmet ser överlag mycket intressant ut med teman om paratyreoidea och Parkinsons 
sjukdom, så gå gärna in på hemsidan och titta. Om du själv vill bidra till vårmötet så går det 
bra att skicka in ett abstract, och sista datumet för det är 8 april. Ett annat datum att hålla reda 
på är 20 mars, vilket är deadline om man vill skicka in en motion till SFNMs årsmöte, som 
kommer att hållas under den sista vårmötesdagen, fredagen 20 maj. Jag tar tacksamt emot 
eventuella motioner. Hoppas att vi ses i Jönköping!

När det gäller framtida vårmöten så har vi precis börjat planera inför vårmötet i Umeå 2017, 
men år 2018 så har vi inget planerat än så länge, så hör gärna av er om ni skulle vilja hålla i 
ett vårmöte då, i er stad.

Känner du dig förresten osäker på hur man får ut bästa möjliga information ur 
myokardscintigrafi? I så fall vill vi gärna passa på att tipsa om en kurs i myokardscintigrafi
som kommer att hållas i Lund den 24-27 maj, med andra ord veckan efter vårmötet. Kursen 
vänder sig till läkare och biomedicinska analytiker/sköterskor med speciellt intresse för 
myokardscintigrafi, och ser innehållsrik och intressant ut. Mer information finns på hemsidan: 

www.med.lu.se/klinvetlund/klinisk_fysiologi/kurser/myokardscintigrafi.

Det finns många spännande kurser. Om vi blickar fram i tiden så kommer årets kurs i Hybrid 
Imaging att gå av stapeln i Umeå den 3-6 oktober, så bocka av de dagarna i kalendern om ni 
är intresserade. Det är ännu lite för tidigt att anmäla sig, men håll utkik på vår hemsida 
www.sfnm.se för mer information.

Styrelsemedlemmarna Per Grybäck, Elin Trägårdh, Rimma Axelsson och Helén Almquist har 
som tidigare nämnts gjort en stor insats när det gäller revisionen av utbildningsboken för ST 
i nuklearmedicin, som en del i Socialstyrelsens arbete med ”Kursämnen under ST”. 
Arbetsboken finns nu att ladda hem från vår hemsida, och den går under benämningen 
”Utbildningsplan och Utbildningsbok för tilläggsspecialiteten Nuklearmedicin 2015-12-01”. 
Den har omarbetats ordentligt för att innehålla aktuell information och spegla verkligheten 
som den ser ut idag. Mycket händer ju som bekant inom vårt område. 

Annars så fortsätter vi vårt arbete som referensgrupp när det gäller SSMs revision av sina 
föreskrifter, och vi har fått ta del av en del förslag, både för grundläggande föreskrifter och 
mer specifika nuklearmedicinska frågor. Senast var det en underhandsremiss om förslag till 
bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med tekniska anordningar och radioaktiva 



ämnen, som innehöll en del som vi tyckte var bra, och annat som vi hade synpunkter på. 
Bland annat så kändes det inte relevant med ett omfattande register när det gäller hantering av 
kortlivade isotoper. Vi hoppas förstås att SSM ska ta hänsyn till våra synpunkter.

När det gäller framtida arbete så har vi funderingar på att gå ut med en enkät, eller på något 
annat sätt kartlägga, hur det ser ut med återväxten inom nuklearmedicinområdet på 
läkarsidan. Som det är nu så finns ingen sammanställd information om hur många som håller 
på att specialisera sig mot nuklearmedicin, och det är förstås viktigt att kompetensen inom 
nuklearmedicin kan upprätthållas vid framtida pensionsavgångar. Så dyker det upp en enkät 
hos er, så är vi tacksamma om ni vill svara på den.

Sista ansökningsdag för vårens resestipendier är 30 april i vår, så det är ett litet tag kvar, 
men varför inte börja fundera redan nu på intressanta konferenser och möjliga resmål? 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. Föreningens ekonomi är fortfarande god, vilket 
förstås inte minskar chanserna för att få ett resestipendium. Efter resan ska man inkomma med 
en reserapport som sedan publiceras på hemsidan.

I höst så kommer EANM-kongressen att hållas i Barcelona, 15-19 oktober. Hoppas att jag får 
möjlighet att åka dit i år! Om vi blir många från Sverige som deltar, så vore det förstås trevligt 
med en ”svenskkväll” som vi har haft vid en del tidigare EANM-kongresser. Vi tänkte höra 
om någon av er känner till staden, och skulle ha lust att vara med och organisera en 
svenskkväll? Någon kanske känner till en bra restaurang som skulle kunna passa för 
tillställningen? Hör gärna av er i så fall, så kanske vi kan se till att ordna en trevlig fest.

Med detta vill vi önska en fortsatt trevlig vår!

Styrelsen genom

Anne Larsson Strömvall
Sekreterare




