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SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

Vi närmar oss snabbt i denna fortfarande lite kyliga maj, som nu plötsligt blivit lite varmare, våra
väl förtjänta semestrar och ledigheter.
Först i detta meddelande vill vi tacka Stig Larsson och medarbetare för ett mycket fint anordnat
vårmöte tillika utbildningsdag i Stockholm med en trevlig bankett på med sedvanligt eminent
framförande av Kalmar Järnväg och dans till utmärkta Svenssons Treooo.
Det vetenskapliga innehållet skall vi förstås inte glömma; Roy Larsen, Oslo gav en intressant
historisk genomgång av användning av radium och Sten Nilsson redogjorde för en fas1-studie
vid smärtlindning av skelettmetastaser med radium-223. (The Radium Revival)
Tre föredragshållare från Tyskland och England var inbjudna; Patricia Price från Manchester som
redogjorde mycket och snabbt om PET inom onkologisk forskning och Sven Reske från Ulm
pratade om cellproliferationsdiagnostik med PET. Christoff Knoess, Köln redogjorde för
utvecklingen av högupplösande PET för djur och människa. Föredragen gav föredömligt the state
of the art inom PET-tekniken.
Lars Farde gjorde en förnämlig genomgång av PET inom den psykiatriska forskningen och
mätning av dopamin- och serotoninreceptorer i hjärnan. PET-tekniken kan med modern
utrustning och nya radiofarmaka som utvecklas snabbt numera mäta människans
personlighetsdrag och psykiska sjukdomstillstånd. Se vidare www.snidd.org. som snabbt tar er
genom PET-centers och radiofarmaka över hela världen.
I övrigt var det flera intressanta och utmärkta fria föredrag om NeoSpect, HMPAO vid
bröstcancerdiagnostik och kväveoxidens påverkan av regional lungperfusion.
Vid årsmötet fick vi en ny ordförande i föreningen, Katrine Åhlström Riklund. Hon presenterar
sig själv i detta utskick, läs detta medryckande brev. Avgående ordföranden Per Wollmer
fortsätter i styrelsen som facklig sekreterare efter Klas Måre som tillsammans med Kaj Ericson
efter lång och trogen tjänst avgick. Vi tackar dem än en gång för deras arbete. Nya i styrelsen
blev också överläkare Sabine Damm fysiologkliniken i Västerås och överläkare Jan-Erik
Bergkvist röntgenavdelningen i Falun. Till hösten övertar Birgit Garmelius kassörsposten.
Vid årsmötet hade vi det stora nöjet att utse Sture Lindberg och Bertil Nosslin som
hedersledamöter i Svensk Förening för Nuklearmedicin. Det var första gången denna möjlighet
utnyttjades och som sig bör gick denna utmärkelse till två förgrundsgestalter inom svensk och
internationell nukleärmedicin. Sture Lindberg gav också på vårmötet tillsammans med
sjukhusfysiker Lars Johansson en intressant tillbakablick på svensk nukleärmedicin under förra
millenniet.
Tre resestipendier utdelades också på vardera 5000:- till Stefan Ekberg, Sabine Hellström och
Anna Olsson, alla i Linköping. Vandringspriset inklusive 1500:- för bästa poster på vårmötet
gick till Barbro Ljung i Göteborg.
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Vi påminner (i senaste laget) om mötet i EANMs regi i Amsterdam den 23 till 27 augusti. Se
hemsidan www.eanm.org för mer information, anmälningar med mera.
15 – 19 september arrangeras Röntgenveckan i Norrköping, onsdag den 17:e anordnas följande
symposium med nukleärmedicinsk inriktning:
CT/PET What's in it for Radiology? Med Katrine Åhlström Riklund som moderator.
Se vidare http://e.lio.se/rontgenveckan
Medicinska riksstämman hålls i Stockholm den 26 – 28 november och firar också 60årsjubilem. Årets tema är "Den åldrade människan". Vår förenings session blir den 27 november
kl. 8:30 till 12:00. Efter fria föredrag planeras ett symposium om klinisk användning av CT-PET,
samt en gästföreläsning om tyreoideacancer. Det är hög tid att börja förbereda föredrag (ingen
postersession) då sista dag för abstractinlämning är den 25 augusti, men ni skall ju ha lite att göra
under sommarledigheter också. Abstract ska skickas per e-post enligt anvisning på
Läkaresällskapets hemsida, se www.svls.se .Annika Michanek tar gärna emot abstract redan före
sommaren ( annika.michanek@oncology.gu.se)
Nästa år är det inget vårmöte då det återigen är dags för ett nordiskt möte i klinisk fysiologi och
nuklearmedicin. Det ryktas att detta möte skall hållas i Helsingfors men jag har inte lyckats
bekräfta detta, varken hos vår systerförening i Finland eller hos Scandinavian Society
(SSCPNM). EANMs möte 2004 är dock i Helsingfors den 4-8 september så detta kanske även
räknas som det nordiska mötet. Vi får återkomma till hösten var vi träffas nästa år och var och
när nästa årsmöte skall hållas.
Sedan förra utskicket har följande nya medlemmar invalts i föreningen; Anna Eriksson, BMA
Uppsala, Anna Fors och Camilla Mattsson BMA röntgensjuksköterska i Sundsvall, Susanne
Olsson BMA Lund, Maj-Inger Nilsson sjuksköterska, Lars Persson och Gunilla Eklöf Areskog
BMA i Jönköping, Linn Ekman och Annika Enander BMA i Linköping, Ingvar Nyman,
överläkare i Växjö och Philips AB, div. medicinska system. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i
föreningen. Det är aldrig för sent att bli medlem så påminn era medarbetare om vår förening.
Dessvärre är det som vanligt dåligt med betalning av medlemsavgiften. Hitintills har drygt
hälften av medlemmarna betalt, så betala in avgiften på 100:-. (Företag 1000:- och
ålderspensionär 50:-.) På adressetiketten står ett nej om ni ej betalt de senaste veckorna och nytt
inbetalningskort medföljer. Har ni ej betalt på två år så stryks man ur medlemsförteckningen
vilket ett flertal medlemmar blir varje år. Så riskera ej detta genom att inte betala. Meddela i
stället undertecknad om ni önskar utträda.
Eleonor Vestergren uppdaterar aktivt föreningens hemsida. Besök gärna denna så får ni
information om aktuella kurser, konferenser, intressanta länkar m.m. www.svls.se/sektioner/sfn/.
På denna sida finns nu möjlighet att utannonsera lediga tjänster för en kostnad på 2000:-.
Till sist önskar vi fler som vi kan sända dessa meddelanden per e-post till. Medlemmar som har
e-postadress erhåller snabba meddelanden om möten, lediga tjänster etc. som skickas ut mellan
ordinarie meddelandeblad. Så meddela e-postadresser till undertecknad.
Så önskar vi i styrelsen er alla en skön sommar genom…….
Sven-Åke Starck
sekreterare SFNM

