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HÖSTHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

Höst- och vintermörkret lägrar sig över oss och det går nu snabbt mot jul.
Föreningen vill först gratulera Sture Lindberg f.d. överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg som den 19 oktober 2002 promoverades till Hedersdoktor i nuklearmedicin vid
Göteborgs universitet. Sture är ju känd av många av oss och vi tycker att det är väldigt trevligt
att Sture hedras på detta sätt.
Rune Sixt vid Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg har valts till sekreterare
i EANM och vi gratulerar även honom och önskar honom lycka till i detta arbete.
En del av oss har varit på både korta och mer långväga resor för att både erhålla nya
kunskaper inom verksamheten och få möjlighet att även uppleva främmande kulturer på andra
kontinenter.
På världskongressen i Santiago var det 47 svenskar av totalt ca 1500 registrerade med ett
omfattande bidrag till kongressen i form av föredrag och posters. Drygt 20 (av totalt 700)
bidrag kom från Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg, Jönköping och Lund.
Dessutom var Mats Stenström från Falun moderator i ett par sessioner.
En ny tidskrift World Journal of Nuclear Medicine har utgivits i WFNMBs regi och med
Keith Britton som editor in chief. Se vidare på www.wjnm.org.
Nästa världskongress är i Seoul, Korea i oktober 2006 se hemsida
www.ksnm.or.kr/workshop/2006/ och nästa europamöte den 23-27 augusti 2003 i
Amsterdam. På www.eanm.org finns en konferenskalender för år 2003.
Jag påminner om Vårmötet år 2003 som anordnas av Stig Larsson och medarbetare på
nuklearmedicinska sektionen, Karolinska sjukhuset. Planeringen pågår nu för fullt och jag är
säker på att det blir ett väldigt bra möte. Så boka in redan nu i almanackan den 8-9 maj med
utbildningsdag den 7.e för en resa till Stockholm.
Medicinska riksstämman närmar sig nu snabbt. Åk till Göteborg den 27 till 29 november,
träffa vänner och kolleger i föreningen och lyssna till ett sektionssymposium:
Somatostatinreceptorer med strålande kontakter med Eva Forssell-Aronsson som moderator.
Dessutom fria föredrag och gästföreläsning: Somatostatin receptor-mediated imaging and
therapy: current knowledge and future perspectives av Prof. Dik J Kwekkeboom, Erasmus
MC, Dept of Nuclear Medicine, Rotterdam.
På vår hemsida finns programmet till riksstämman www.svls.se/sektioner/sfn/.
För dem som håller på med forskningsverksamhet vill vi påminna om Scandinavian Society
for Clinical Physiology and Nuclear Medicine. Denna förening ger 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
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Nya medlemmar som antagits vid senaste styrelsemötet är Martina Celander apotekare från
Lund, Anna Olsson fysiker och Pia Toll BMA båda Linköping. 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 fortfarande dåligt med betalning av medlemsavgiften. 153 medlemmar av
391 registrerade har hitintills ej betalt så dessa får nu (krav)brev med nytt inbetalningskort så
att ni kan betala in avgiften på 100:-. (Företag 1000:- och ålderspensionär 50:-) Har man ej
betalt på två år så stryks man ur medlemsförteckningen. 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, som jag
tog upp i förra meddelandet, 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. Detta är väldigt bra att ha när man vill ha kontakt med någon kollega i olika
ärenden och för olika yrkeskategorier. Varför inte ha med farmaceut /apotekare också på listan
förresten.
Lediga tjänster kan tänkas annonseras på hemsidan, likaså platssökande och olika projekt kan
annonseras, gärna även då på engelska.
Eleonor får även dålig respons gällande fantombanken. En sista uppmaning 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. Sker inte detta hotar Eleonor med att
lägga ner banken (bankkris?).
Till sist påminner jag också att ni kan erhålla dessa meddelanden per e-post. På detta sätt spar
vi portokostnader åt föreningen och ni kan erhålla meddelanden samma dag som brevet är
daterat. Så meddela e-post adresser till undertecknad.
Detta var ett lite kortare brev med både trevligheter och lite tjat. Vi skall dock komma med
mer information om specialistöversynen och sammanslagning av förbund och förening,
troligen i nästa utskick.
Med önskan om en fin höst och förvinter och en God jul och Gott Nytt År (lite tidigt) från
styrelsen genom…….
Sven-Åke Starck
sekreterare SFNM

