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VINTER/VÅRHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN 

Ni har väl märkt hur det börjar ljusna nu och vi går åter mot en ny vår.  

I november, om vi dock ser lite tillbaka, hölls den medicinska riksstämman i Göteborg. Där 

hade föreningen ett symposium med rubriken Somatostatinreceptorer med strålande kontakter. 

Tre föredrag fanns också på programmet från Eva Forssell Aronssons grupper på radiofysik i 

Göteborg. Ett föredrag med titeln Somatostatin receptor-mediated imaging and therapy: 

current knowledge and future perspectives hölls också av professor Dik J Kwekkeboom från 

Rotterdam. Föreningen tackar Annika Michanek och Eva Forssell Aronsson för en väl 

organiserat möte. 

Och med vårens inträde så är det snart dags för vårmötet i Stockholm. 

Med detta meddelandeblad följer information inför Vårmötet år 2003 som anordnas av 

Sektionen för Nuklearmedicin, Karolinska Sjukhuset och Karolinska Apoteket  

Planeringen pågår nu för fullt och enligt programmet verkar det bli väldigt intressant, så 

anmäl er för vårmöte den 8-9 maj med utbildningsdag den 7:e. Anmälan sker on line på 

föreningens hemsida www.svls.se/sektioner/sfn/  

Kom ihåg att det numera finns ett posterpris à 1500:- att erhålla vid vårmötet, dessutom 

vandringspriset. Anmäl posters till vårmötet, även detta on line på hemsidan. Senaste 

anmälningsdag för föredrag/posters är 31 mars. 

På vårmötet är det också denna förenings årsmöte, kallelse och föredragningslista finns med i 

detta utskick.  

Nästa europamöte är den 23-27 augusti 2003 i Amsterdam. På www.eanm.org/eanm2003 

finns nu möjlighet att skicka in abstracts, dock är deadline 15 mars, så det är lite bråttom. På 

www.eanm.org finns också en konferenskalender för år 2003. 

Vi påminner om de resestipendier som det finns möjlighet att söka från föreningen. Vid 

vårmötet i Stockholm 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 31 mars. 

15 – 19 september anordnas röntgenveckan med den 15:e nordiska kongressen för 

röntgensjuksköterskor och radiografer i Norrköping. Se vidare http://e.lio.se/rontgenveckan/. 

Där planeras bland annat ett gränsöverskridande symposium om CT-PET inom bland annat 

onkologi. Det är positivt om denna årliga vecka kommer att innehålla mer nukleärmedicinsk 

inriktning framöver och även kanske med vår förening som medarrangör.  

mailto:gunnar.lindblom@ltkronoberg.se
http://www.svls.se/sektioner/sfn
http://www.svls.se/sektioner/sfn/
http://www.eanm.org/eanm2003
http://www.eanm.org/


                                                                      19 februari 2003 2(2) 
************************************************************************************************ 

Nya medlemmar som antagits vid senaste styrelsemöten är Lene Rosendahl, klinisk fysiolog 

från Jönköping, Linda Persson, sjukhusfysiker på KS och Kent Sletten, sjukhusfysiker på klin 

fys SU Östra. 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 som vanligt dåligt med betalning av medlemsavgiften. 85 medlemmar har 

ännu ej ännu betalt för år 2002. Detta meddelande måste upprepas i det oändliga; Med detta 

utskick följer inbetalningskort för 2003 och på adressetiketten står det ett nej om ni ej betalt 

för 2002. Så betala in avgiften på 100:-. (Företag 1000:- och ålderspensionär 50:-). Har man 

ej betalt på två år så stryks man ur medlemsförteckningen, vid detta årsskifte blev 32 

medlemmar borttagna. Riskera ej detta genom att inte betala. 

Vi påminner om vår hemsida www.svls.se/sektioner/sfn/, där nu lediga tjänster kan 

annonseras. Detta gäller tjänster med anknytning till nukleärmedicin, även företag som är 

medlemmar i föreningen kan annonsera tjänster. Kostnad är 1500:- exkl. moms. Meddelande 

skickas även ut per e-post då tjänst utlyses. Meddela era verksamhetschefer om denna 

möjlighet. Kontakta Eleonor (eleonor.vestergren@vgregion.se) när ni vill utlysa tjänster. 

Svenska Nuklearmedicinförbundet har under 2002 uppgått i Svensk Förening för 

Nuklearmedicin varvid även kassabehållningen överförts. Förbundet bildades 1991 som en 

läkarsammanslutning inom Läkarförbundet i syfte att verka för Nuklearmedicin som en 

självständig medicinsk specialitet. Målet uppnåddes 1996 och det har sedan varit ett önskemål 

att få till stånd en samlad nuklearmedicinsk organisation. Processen har tagit avsevärd tid inte 

minst på grund av de stadgeförändringar som krävdes för att såväl Läkaresällskapet som 

Läkarförbundet skulle kunna godkänna sammanläggningen.  

Numera existerar således bara Svensk Förening för Nuklearmedicin vilken utgör 

Läkaresällskapets sektion för Nuklearmedicin tillika Läkarförbundets specialitetsförening i 

vilken läkarmedlemmarna är organiserade för att kunna medverka i läkarspecifika fackliga 

frågor. Inom styrelsen för Svensk Förening för Nuklearmedicin ingår numera även en facklig 

sekreterare (se sidfot).  

Den 10/2 kom socialstyrelsens rapport till socialdepartementet angående specialitets-

översynen. I detta förslag ligger Bild och Funktionsmedicin som ny specialitet vilken ersätter 

såväl medicinsk radiologi som klinisk fysiologi och barnradiologi. Med bild-funktionsmedicin 

som basspecialitet finns grenspecialiteterna nukleärmedicin och neuroradiologi. Förslaget 

kommer från socialdepartementet att gå på remiss till div. instanser inkl läkarorganisationerna 

varvid alla specialiteter får yttra sig innan något klubbas. Vi kommer också att agera vidare för 

att klinisk fysiologi skall få vara en grenspecialitet. 

Till sist påminner jag också att ni kan erhålla dessa meddelanden per e-post. På detta sätt spar 

vi en del portokostnader åt föreningen och ni kan erhålla meddelanden samma dag som brevet 

är daterat och även utannonserade tjänster skickas ut.  

Meddela e-post adresser till undertecknad. 

 

Med önskan om en nalkande fin vår och väl mött i Stockholm genom……. 

 

Sven-Åke Starck  

sekreterare SFNM 
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