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SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

Vi närmar oss snabbt i denna underbara försommar våra väl förtjänta semestrar och ledigheter.
Vi fick ju lära oss på vårmötet (se nedan) att stress är naturligt och tillhör livet men att det är
brist på återhämtning som förkortar livet, så njut av ledigheterna och förläng därmed livet.
Först i detta meddelande vill vi tacka Hans Rydman och medarbetare för ett mycket fint
anordnat vårmöte i Örebro med en trevlig ångtågsresa till Nora och festligheter med
sedvanligt eminent framförande av Kalmar!? Järnväg. Även K W Beckman tackas för en
utmärkt utbildningsdag om PET.
På www.orebroll.se/uso/sjhfys kommer bilder från vårmötet att finnas. Vi väntar med
spänning på dessa.
I övrigt var det flera intressanta och utmärkta föredrag om dopaminreceptorer,
tyreoideablockad och en bra genomgång om paratyreoideascintigrafi med minimal invasiv
operationsteknik.
Två föredragshållare på främmande språk (engelska) var inbjudna; Joyce Davidson från
Aberdeen som pratade om gammakamera PET jämfört med dedicerad PET. Andreas Bockisch
från Essen redogjorde för fördelar med image fusion och modality fusion.
Vårmötet år 2003 anordnas av Stig Larsson och medarbetare på nuklearmedicinska
sektionen, Karolinska sjukhuset. Vi önskar dem lycka till med planeringen. Så boka in redan
nu i almanackan den 8-9 maj med utbildningsdag den 7.e för en resa till Stockholm.
Vi påminner om 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. Dessa möten brukar vara välbesökta av oss svenskar så
här finns möjligheter att ses igen tillsammans med våra internationella kollegor på givande
föredrag och symposier.
Medicinska riksstämman är i år i Göteborg den 27 till 29 november med minisymposium
om somatostatinreceptorer den 28:e. Sista dag för insändande av abstract för föredrag är den
23 augusti och insändes elektroniskt från www.ronden.se/svls. Bidrag till riksstämman
mottages tacksamt, men tänk på att det nu är en sommar fram till sista anmälningsdag.
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. Föreningens nya stadgar har nu godkänts av
Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund och därmed är sammanslagningen klar.
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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. Föreningens uppgift är bl.a. 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 förra utskicket hade vi en kampanj för fler medlemmar i föreningen och detta gav ett
gott resultat med ett trettiotal nya medlemmar. Ytterligare medlemmar som antagits vid
senaste styrelsemötet är Per Zetterberg och K W Beckman i Örebro. Lea Sillfors-Elverby,
Trollhättan och företagen Novarad/MAP och Laborel. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i
föreningen. Det är förstås inte för sent att bli medlem så påminn era medarbetare om vår
förening.
Dessvärre är det lite si och så med betalning av medlemsavgiften. Hitintills har knappt hälften
av medlemmarna betalt, så betala in avgiften på 100:-. (Företag 1000:- och ålderspensionär
50:-.) På adressetiketten står ett nej om ni ej betalt den sista april. Postgironumret finns i
brevets sidfot. Har man ej betalt på två år så stryks man ur medlemsförteckningen vilket ett
flertal medlemmar har blivit nu i vår. Så riskera ej detta genom att inte betala.
Eleonor Vestergren uppdaterar föreningens hemsida på ett föredömligt sätt. Besök gärna
denna så får ni också se hur vi i styrelsen ser ut i ”verkligheten”. www.svls.se/sektioner/sfn/.
Det finns flera tankar vad som kan finnas på denna sida. Dels önskas en kontaktlista över våra
nukleärmedicinska avdelningar med en läkare, en sjukhusfysiker och en biomedicinsk
analytiker eller motsvarande. Sänd Eleonor en lista över dessa tre med namn, avdelning,
telefonnummer och e-postadress så vi kan få en komplett förteckning.
Lediga tjänster kan tänkas annonseras på hemsidan, likaså platssökande och olika projekt kan
annonseras, gärna även då på engelska.
Till sist uppmanar Eleonor 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.
Till sist önskar vi fler som vi kan sända dessa meddelanden per e-post. Dessa får meddelandet
samma dag som brevet är daterat, ni som får per brev kan då mäta fördröjningen. Så meddela
e-post adresser till undertecknad.
Nu går vi alla ut i denna ljuva sommartid…….

Med önskan om skön sommar till er alla från styrelsen genom…….
Sven-Åke Starck
sekreterare SFNM

