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VÅRVINTERHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

Vi är nu i åter i början av ett nytt år och med detta utskick presenteras flera spännande möten
och utbildningar.
Först anordnas den 15 mars i Uppsala ett symposium med titeln ”New trends in molecular
nuclear medicine” med många intressanta föredrag. I Lund anordnas en kurs i
myokardscintigrafi den 9 till 12 april. Anmäl er snarast för att få plats.
Mötet som vi alla brukar se fram emot är vårmötet som i år anordnas av Hans Rydman och
medarbetare i Örebro den 18 – 19 april. De arbetar intensivt för att ordna ett trevligt vårmöte.
Anmälan, även för utställare, kan göras på www.orebroll.se/uso/rtg där länk finns till
vårmötets hemsida. Anmälningsblanketter finns även med utskicket. Det brukar vara svårt att
få in föredrag och posters så börja fila på ditt vetenskapliga bidrag och skicka in till Hans. Det
finns ett vandringspris som bästa poster och tanken är att innehavaren av priset besöker
vinnande klinik för överlämnande av priset och på så sätt knyta närmare kontakter. Glöm
heller inte utbildningsdagen med tema PET den 17 april som anordnas av K-W Beckman i
samarbete med Svensk Förening för Radiofysik.
I år finns två internationella möten, dels mötet i EANMs regi Wien den 31 augusti till 4
september, dels världskongressen i Santiago Chile, 29 september till 4 oktober. Båda
kongresserna har hemsidor www.eanm.org och www.wfnmb.cl/index.htm för mer
information, anmälningar med mera. Deadline för bidrag är 15 mars respektive 1 april.
Med detta utskick finns anmälningsblanketter för gemensam resa till Chile vilket är extra
trevligt på en så lång resa.
Vid vårmötet i Örebro kommer fyra resestipendier á 5000 kr att delas ut.
Ansökningsblanketter finns i detta utskick. Sökande som skall presentera något bidrag
prioriteras och krav är reseberättelse inom tre månader från resa. Skicka in era ansökningar till
undertecknad senast 8 april.
Vid medlemsmötet i samband med Läkaresällskapets Riksstämma 2001 beslutades om
sammanslagning av Svensk Förening för Nuklearmedicin och Svenska
Nuklearmedicinförbundet. I och med detta fick den nya föreningen, som har kvar namnet
Svensk Förening för Nuklearmedicin, nya stadgar. De frågor som tidigare handlades i Svenska
Nuklearmedicinförbundet, och som nu förs över till Svensk Förening för Nuklearmedicin,
berör främst utbildning av läkare. Övriga läkarfackliga frågor handläggs inom andra delar av
Sveriges Läkarförbunds matrisorganisation. Förändringen innebär en betydande fördel genom
att all utbildning kan handläggas i ett sammanhang.
Föreningens nya stadgar skall godkännas av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges
Läkarförbund. Detta beräknas ske under våren och först därefter är sammanslagningen av
föreningarna formellt genomförd.
En annan organisatorisk förändring som beslutades vid föreningsmötet är att Svensk Förening
för Nuklearmedicin gick med i Scandinavian Society for Clinical Physiology and Nuclear
Medicine. Denna skandinaviska förening består av de nationella föreningarna för klinisk
fysiologi och nuklearmedicin i Sverige och Finland samt av Dansk Förening för Klinisk
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Fysiologi och Nuklearmedicin och Norsk Förening för Nuklearmedicin. Det finns således
inget egentligt individuellt medlemskap. Som medlem i någon av de nationella föreningarna
är man automatiskt medlem i den skandinaviska föreningen. Scandinavian Society for Clinical
Physiology and Nuclear Medicine har i huvudsak två uppgifter. Den ena är att arrangera de
återkommande nordiska konferenserna i klinisk fysiologi och nuklearmedicin och att
arrangera kurser. Föreningens andra uppgift är att ge ut tidskriften Clinical Physiology and
Functional Imaging. "Functional Imaging" har nyligen lagts till tidskriftens namn för att
markera intresset för bildgivande tekniker. Manuskript med nuklearmedicinsk inriktning är
därför extra välkomna just nu. Skicka gärna manuskript! Adresser och författarinstruktioner
finns på tidskriftens hemsida: www.blackwell-science.com/CPH
Vid föreningsmötet invaldes även fem nya medlemmar i styrelsen; Birgit Garmelius
Stockholm, Anna Lind Linköping, Katrine Riklund Åhlström Umeå, Eleonor Vestergren
Göteborg och undertecknad. Detta innebär att styrelsen nu består av fem kvinnor och fem män
så jämlikare kan det knappast vara. Styrelsen är också väl fördelad bland våra olika
yrkesgrupper och geografiskt så valberedningen har gjort ett utmärkt arbete. Avgående ur
styrelsen Göran Granerus, Heléne Kjellström, Ragnar Kullenberg, Gunnar Lindblom och
Sharon Stone-Elander avtackades för ett gott styrelsearbete.
Nästa föreningsmöte blir redan i samband med vårmötet i Örebro, och du som är medlem är
kallad till detta möte. Kallelse finns i detta utskick.
En nukleärmedicinsk vecka för att göra reklam för vår verksamhet kan arrangeras på våra
avdelningar. Tips och idéer kan lämnas till vår förre sekreterare Gunnar Lindblom för vidare
sammanställning av styrelsen. E-post adress: gunnar.lindblom@ltkronoberg.se
Vid senaste styrelsemötet önskade vi bli fler medlemmar i föreningen, speciellt finns många
engagerade bimedicinska analytiker och sjuksköterskor som inte är medlemmar. Med detta
utskick finns en reklamblad och ansökningsblankett för medlemskap. Sprid detta till era
arbetskamrater och så önskar vi att ni själva fyller i blanketten och skickar in den till
undertecknad för uppdatering av medlemsregistret.
Ett inbetalningskort för medlemskap år 2002 finns också (jag vet det stå fel år på blanketten)
så glöm ej att betala. Genom de nya stadgarna som antogs är det nu halv avgift införd för
pensionärer. Flera har ej betalt för 2001 (det står ett ”nej” på adressetiketten) så det finns
möjlighet att komplettera inbetalningen med avgiften för 2001 också.
Eleonor Vestergren uppmanar kontaktpersoner (eller någon annan) gällande fantombanken
att kontrollera förteckningen över befintliga och önskade fantom på föreningens hemsida.
Sänd en uppdatering om gällande kontaktperson och fantom till
eleonor.vestergren@vgregion.se. Även om inget skall ändras så skicka en bekräftelse på detta.
Jag har också lite självsvåldigt uppdaterat föreningens e-postlista. Så flera av er kommer
också att få detta utskick per e-post även om man ej aktivt valt detta. Om du inte vill ha
meddelanden per e-post så meddela undertecknad.
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Jag som är nu sekreterare heter Sven-Åke Starck och är verksamhetschef och sjukhusfysiker
vid avdelningen för sjukhusfysik på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Jag fördelar mina
arbetsuppgifter i vardagen mellan extern strålbehandling och nukleärmedicin, både diagnostik
och terapi. Jag och mina arbetskamrater på klinisk fysiologi och sjukhusfysik har även arbetat
mycket med kvalitetssäkring och båda avdelningarna är ackrediterade. Vi går mot en
spännande framtid i ämnesområdet och genom mitt samarbete med både fysiologer och
onkologer ser jag i framtiden flera nya möjligheter till samarbete inom tumördiagnostik (och
terapi) med exempelvis hjälp av nya peptider märkta även med teknetium och gammakameraPET och F-18 glukos.
Dessutom är nukleärmedicin också väldigt trevligt eftersom vi är så många olika yrkesgrupper
tillsammans som alla behövs; läkare, biomedicinska analytiker, sjukhusfysiker, farmaceuter....
samt att vi är flera olika verksamhetsområden som tillsammans kan göra bättre för patienten;
fysiologi, strålningsfysik, radiologi, onkologi, farmaci etc.
Med önskan om en fin vår från styrelsen genom
Sven-Åke Starck
sekreterare SFNM

