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Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin

Käre medlem i SFNM,

Nu är det verkligen dags för ett medlemsutskick igen! Efter en varm och fin sensommar så känns 
det lite tråkigt när det blir höst och löven börjar falla, men jag har i alla fall en konferens i San 
Diego att se fram emot i november, IEEE MIC. Det hade i och för sig inte varit så dumt med 
EANM-kongressen i Hamburg heller och jag hoppas att ni som åkte dit har haft det bra! Men
med tanke på skillnaden i klimat så tror jag att jag skickade mitt abstract till rätt konferens i år;
det är ju alltid trevligt att få komma till Kalifornien.

Sedan vårt förra medlemsutskick så har vi ju haft vårmötet i Helsingborg, som var väldigt 
engagerande och trevligt. Tyvärr missade jag fredagens program, men fick i alla fall vara med på 
torsdagen, och minns speciellt bidragen om DMSA som var mycket intressanta. Middagen med 
underhållning på Parapeten måste man ju också nämna i sammanhanget, jättetrevligt och mycket 
god mat! Vid årsmötet så utsågs två nya hedersmedlemmar i föreningen, Sören Mattsson och 
Hans Jacobsson, stort grattis! Vi vill förstås passa på att tacka Helsingborg igen för en mycket 
lyckad tillställning! Nästa år blir det vårmöte i Jönköping, vilket vi verkligen ser fram emot. År 
2017 så kommer vårmötet att hållas i Umeå, men hör gärna av er om ni vill hålla i vårmötet 2018 
för det är ännu inte bestämt.

Från och med vårmötet så har vi ju också en ny styrelsemedlem, Eva Olsson som är överläkare 
på Fysiologiska kliniken, Nuklearmedicin, i Linköping, som vi vill hälsa varmt välkommen. Hon 
ersätter Peter Gjertsson som avgick efter många års trogen tjänst i styrelsen, och vi vill förstås 
passa på att tacka honom igen för ett mycket givande samarbete.

Det händer ganska mycket spännande saker på PET/CT-fronten just nu i Sverige. Antalet 
maskiner ökar, vilket förstås är glädjande, med Växjö som första sjukhus utanför 
universitetsorterna som kommit igång med en egen maskin. Vi ser även en utökning där PET/CT 
redan är etablerat, och flera nya maskiner väntas på ett antal universitetssjukhus inom de 
närmaste åren. Både Linköping och Karolinska Solna byter just nu ut sina gamla PET/CT mot 
nya, och under installationstiden får patienterna sina undersökningar gjorda på andra sjukhus som 
har PET/CT. Det ska verkligen bli spännande att följa utvecklingen, och se vilka sjukhus som 
står i tur för att börja med den här typen av verksamhet.

Andra positiva nyheter är att det rapporteras från EANM att den befarade bristen på 99mTc på 
grund av stängning/uppgradering av produktionsenheter, kanske inte blir så svår som man 
befarade från början. Detta beror på bättre produktionsmetoder, men även på en viss förskjutning 
framåt i tiden för det som ska stängas ned. Man har arbetat hårt i centrala organ för att nå en 
bättre samordning, vilket förstås är mycket bra. Vill ni följa hur det går, så kommer mer 
information att publiceras på EANMs hemsida. Lite smolk i bägaren rapporteras dock; priserna 
kommer att öka. Som ett led i att trygga 99mTc-försörjningen i framtiden så måste produktionen 
bli självförsörjande ekonomiskt.

Tiden går fort, och nu har det blivit dags att söka höstens resestipendier! Sista dag är 31 oktober, 
och som vanligt gäller att man kan ansöka om max 10 000 kronor. Man ska ha varit medlem i 
minst ett år, och man kan söka för kongresser eller andra resor som behövs för att inhämta ny 
kunskap. Vid kongressresor så värderas det högt att ha ett eget bidrag. Mer information och 
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blankett för ansökan finns på vår hemsida www.sfnm.se. Ett villkor för att få sitt resestipendium 
är att man efter resan inkommer med en reserapport som sedan publiceras på hemsidan.

För några veckor sedan så hölls Röntgenveckan i Malmö, och SFNM bidrog med en session om 
PET/MR. Bidraget var uppskattat, och enligt uppgift så ska det ha varit ca 70 personer som var 
där och lyssnade, vilket förstås är väldigt glädjande.

När det gäller det lite mer vardagliga arbetet så håller ju SSM på att revidera sina föreskrifter, 
och som säkert är bekant så är SFNMs styrelse utsedd till referensgrupp för det som har med 
nuklearmedicin att göra. Senast så har vi fått ta del av ett nytt förslag som gäller dosrestriktioner 
vid radionuklidbehandling, och där har vi haft en del synpunkter som vi hoppas få gehör för. 
Annars så har vi fortsatt arbetet med Socialstyrelsens ”Kursämnen under ST” där delar av 
styrelsen har arbetat med en uppdatering av utbildningsplanen för nuklearmedicin. Den påbörjade 
revisionen av arbetsboken för ST i nuklearmedicin beräknas vara färdig under hösten. För övrigt 
så har vi förstås bevakat, och vid behov besvarat, remisser från bland annat SLS och SLF.

Annars så vill jag gärna tipsa om Equalis användarmöte i Nuklearmedicin som kommer att hållas 
den 17 november på Klara Konferens, Vattugatan 6, i Stockholm. Programmet innehåller 
presentationer och diskussion kring årets två utskick, som handlade om lungundersökningar, 
både med scintigrafi/SPECT och PET/CT. Till det erbjuds intressanta föreläsningar där Bengt 
Bergman från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg kommer att prata om PET/CT och lungcancer 
och Anders Gottsäter från Skånes Universitetssjukhus, Malmö, kommer att berätta om en 
klinikers synpunkter på diagnostik av lungembolisering. Dagen avslutas med en öppen 
diskussion om framtida utskick och en prisutdelning. Alla intresserade är välkomna att anmäla 
sig till Equalis senast 23 oktober.

Annat intressant att tipsa om i höst är höstmötet för Cancerfondens planeringsgrupp för 
onkologisk radionuklidterapi. Detta kommer att hållas i Linköping 26-27 november, och mer 
information finns på http://www.radionuklidterapi.se/.

Med detta vill vi önska en fortsatt trevlig höst!

Styrelsen genom

Anne Larsson Strömvall
Sekreterare




