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HÖSTHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN 

Återigen faller vintermörkret över oss, men om drygt två månader vänder det och det går åter 

mot ljusa tider. 

EANM-kongressen hölls i år i Amsterdam, den 23 till 27 augusti. Kongressen var välbesökt 

med närmare 3000 deltagare varav drygt 70 personer från Sverige. Många av föredragen 

behandlade onkologi och PET/CT. Dr Krenning höll den prestigefyllda Marie Curie 

föreläsningen om radionuklidterapi med somatostatinreceptoranaloger.  

Flera svenskar bidrog med föredrag eller postrar och Rune Sixt, Göteborg, var inbjuden 

föreläsare och talade om pediatrisk nukleärmedicin.  

Vi vill gratulera Lena Johansson och Bitte Nolstedt från Karlstad som i konkurrens med drygt 40 

andra postrar vann "Poster Prize for Technologists", grattis och hurra. Vid poster-highlights, 

nytillkommet för i år, presenterades 20 av totalt 820 postrar och Eleonor Vestergren och 

medarbetare från Göteborg var med bland dessa. Mötets highlight-föreläsning hölls av Dr A 

Signore från Italien som gjorde en utmärkt och mycket trevlig översikt av kongressen. Där 

nämndes ett arbete av Christer Halldin och medarbetare.  

Nästa år den 4-8 september kommer EANMs kongress att hållas i Helsingfors.  

På www.eanm.org finns en konferenskalender Calendar of events om ni är sugna på att åka ut 

och lära er mer eller bidra med egna kunskaper. 

På vår egen hemsida får ni också information om aktuella kurser, konferenser, intressanta länkar 

m.m. www.svls.se/sektioner/sfn/. På denna sida finns också möjlighet att för en kostnad på 

2000:- utannonsera lediga tjänster.  

Fantombanken på hemsidan har dock inte blivit någon succé, så denna bank är numera 

konkurshotad och kommer troligen att läggas ner, om det inte plötsligt blir en uppryckning. 

Näst år är det inget vårmöte då det åter skall vara dags för ett nordiskt möte. Enligt uppgift skall 

detta möte hållas i någon form samband med EANMs möte i Helsingfors men närmare detaljer är 

ännu ej offentliggjorda.  

Medicinska riksstämman med årets tema "Den åldrande människan" närmar sig nu snabbt, (det 

blev lite dubbeltydigt). Åk till Stockholm den 26 till 28 november och åhör vårt sektions-

symposium den 27 november som har temat PET och CT inom onkologi med vår ordförande 

Katrine som moderator. Gästföreläsningen hålls av assistant professor Markus Luster, University 

of Würtzburg, Germany med titeln New aspects on diagnostics and therapy in thyroid cancer. 

På vår hemsida finns programmet till riksstämman www.svls.se/sektioner/sfn/.  

Nya medlemmar som antagits vid senaste styrelsemötet är Mats Stenström sjukhusfysiker Falun, 

Marita Åhgren BMA, avdelningschef i Gävle, Åke Johansson, överläkare och Per Gustafsson, 

överläkare, docent på drottning Silvias barnsjukhus Göteborg, Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i 

föreningen.  
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Utbildningsmaterial i nukleärmedicin 

En god utbildning i nukleärmedicin kräver givetvis att man ser många undersökningar. I de 

riktlinjer som utarbetats av EANM och som vi anslutit oss till finns också krav på tolkning av ett 

visst antal undersökningar inom olika områden. Dessa krav kan vara svåra att nå upp till på en 

del sjukhus som bedriver utbildning i nukleärmedicin. Inom föreningen har det kommit förslag 

om att utarbeta en CD med en samling nukleärmedicinska undersökningar för att utnyttja som 

träningsfall i utbildningen. Styrelsen avser därför att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett 

sådant utbildningsmaterial. 

Preliminärt tänker vi oss att man får information om patienten samt undersökningen visad på 

datorskärmen. Därefter får man ge ett tolkningsförslag och får först efter det återkoppling med 

rätt tolkning. 

För att vi skall få detta projekt i hamn krävs entusiastiska personer som tar fram patientfall, 

arbetar med att strukturera materialet och finner lämpliga tekniska lösningar. Om du har intresse 

för att delta i arbetet – aktivt i arbetsgruppen eller genom att sända patientfall – kontakta Per 

Wollmer (per.wollmer@klinfys.mas.lu.se). De patientfall vi använder bör vara lagrade i digital 

form. Tänk också på att de bör avspegla ett tvärsnitt av verksamheten. Vi behöver naturligtvis 

också en del ovanliga fall, men vi skall inte bygga ett kuriosakabinett. Det är naturligtvis bra om 

vi har ett säkert facit till tolkningen, t. ex. genom andra undersökningar, uppföljning av patienten 

eller dyligt. 

PET-gruppen, som har legat i styrelsens planer kommer nu i höst att sammankallas och 

konstituera sig. Gruppen kommer att driva PET-frågor inom riket såsom produktionsbehov av 

radiofarmaka inklusive transport och geografiska placeringar, behov av PET, PET/CT-kmareror 

kontra koincidencekameror, efterfrågan på undersökningar och undersökningstyper inom 

onkologi, kardiologi, neurologi m.m.. 

Vi vill påminna om Scandinavian Society for Clinical Physiology and Nuclear Medicine 

www.sscpnm.org, som ger ut tidskriften Clinical Physiology and Functional Imaging. 

Manuskript med nuklearmedicinsk inriktning är extra välkomna. Adresser och 

författarinstruktioner finns på tidskriftens hemsida: www.blackwell-science.com/CPH  

Som vanligt (fast bättre än förra året) är det fortfarande dåligt med betalning av 

medlemsavgiften. 28% av medlemmarna har hitintills ej betalt (15/9) så dessa får nu (krav)brev 

med nytt inbetalningskort så att ni kan betala in avgiften på 100:-. (Företag 1000:- och 

ålderspensionär 50:-). På kuvertetiketten står även om ni ej heller betalt för 2002. Har man ej 

betalt på två år så stryks man ur medlemsförteckningen. Ni får också gärna komma med förslag 

hur vi hanterar detta med inbetalningskort och betalningar på ett bättre sätt så att ej betalningen 

”glöms” eller inbetalningskort försvinner. 

Till sist önskar vi att så många som möjligt har sina e-postadresser registrerade så att vi snabbt 

kan få ut information till er, även mellan meddelandebladsutskick. Så meddela e-postadresser till 

undertecknad. Jag kommer också lite självsvåldigt att föra in e-postadresser när sådana blir kända 

för mig. E-postlistan kommer endast att användas inom föreningen. 

 

Med önskan om en fin höst och förvinter och en God jul och Gott Nytt År om vi ej ses i 

Stockholm  från styrelsen genom……. 

 

Sven-Åke Starck  

sekreterare SFNM 
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