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VINTER/VÅRHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

Med vårens inträde kommer årets första meddelande från vår förening.
I den mörka november, hölls den medicinska riksstämman i Stockholm. Två fria föredrag
avhölls inom så vitt skilda ämnen som terapikontroll vid osteoporos och värdet av gammakameraPET vid tumör inom huvud-halsområdet. På osteooporosföredraget fick vi rekommendationen att
komplettera vår kost med kalk och vitamin-D. Sektionssymposiet handlade om PET-CT inom
onkologi. Sverige ligger numera efter övriga stora delar av Europa och USA gällande tillgång till
PET-undersökningar. Dedicerad PET finns endast i Stockholm, Uppsala och Lund. Gammakamera
eller hybrid-PET finns på ytterligare några ställen där bl.a. Linköping, Falun och Växjö utför ett
flertal undersökningar. Värdet av PET-undersökningar diskuterades inom onkologi och speciellt
inom colorectalcancer. Dessutom presenterades ett flertal andra radiofarmaka som komplement till
arbetshästen F-18-glukos.
Efter denna session undrar man hur vi kan klara oss utan diagnostik med PET över huvud taget,
och det är säkerligen ej etiskt försvarbart att idag bedriva onkologisk sjukvård utan tillgång till
PET. Men det skall den nybildade PET-gruppen arbeta vidare med enligt nedan.
Sessionen avslutades efter en kort paus med fruktbord med en gästföreläsning med titeln New
aspects on diagnostics and therapy in thyroid cancer av Markus Luster, University of Wurtzburg,
Germany. I detta föredrag togs bl.a. stunningproblematiken och användning av thyrogen upp som
ersätter utsättning av tyreoideamediciner med dess biverkningar inför diagnostik och behandling
med I-131.
Mötet och symposiet var så intressant att lokalen blev överfull och inte alla fick plats. Föreningen
tackar Annika Michanek och Katrine Åhlström Riklund för ett väl organiserat möte och
symposium.
I detta vårens första meddelande brukar det följa en inbjudan till ett vårmöte eller nordiskt möte,
men så är tyvärr inte fallet denna gång. I år skulle det ha arrangerats ett nordiskt möte i samband
med EANM-mötet i Helsingfors och så var också informationen till oss i styrelsen. Denna
negativa information kom tyvärr så sent att tiden för att ordna ett svenskt möte blev för kort.
Men som tröst i bedrövelsen kan vi med glädje meddela att det blir vårmöte 2005 i ”Kalmar
järnvägs” ursprungsort Uddevalla där Sten Carlsson och medarbetare kommer att arrangera detta
möte. Det blir också ett möte i SCCFNMs regi i Lund preliminärt i slutet vecka 39, 2005.
Nästa europamöte är som sagt den 4-8 september 2004 i Helsingfors. På hemsidan
www.eanm.org/eanm2004/index.html finns nu möjlighet att skicka in abstracts, dock är deadline
15 mars, så ni får skynda er att författa. Genom uteblivna svenska möten så hoppas vi att många
kommer till Helsingfors som även nu får ses som ett nordiskt möte.
Röntgenveckan 2004 arrangeras av Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i Göteborg den 6 – 10 september. Det är en viss kollision med EANM-mötet men en stor del av
den vetenskapliga delen är tänkt planeras till den 9 -10 september. Gå in på
www.rontgenveckan.se för vidare information.
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Denna förenings årsmöte, kommer genom det uteblivna vårmötet att avhållas i samband med
medicinska riksstämman i Göteborg. Kallelse och föredragningslista kommer med utskick framåt
hösten.
Vi påminner om de resestipendier som det finns möjlighet att söka från föreningen. Styrelsen har
också beslutat att höja beloppet till max 7 000:-. 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.
Nya medlemmar som antagits vid senaste styrelsemöten är; Jens Sörensen och Henry Engler,
PET-centrum i Uppsala, Torbjörn Sundström Umeå och afdelingslaege Birthe Vammen från
Herning Danmark Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i föreningen. Det är förstås inte för sent att bli
medlem så påminn era medarbetare om vår förening.
Med detta brev följer ett inbetalningskort för medlemsavgiften för 2004. Nytt för i år är att
inbetalningskortet är i A4-format för att möjligen förbättra betalningsförmågan. Flera av er har
fortfarande inte betalt för 2003, och då står det ett nej på adressetiketten. Betala då gärna in 100:extra eller motsvarande för föregående år.
Vi påminner om vår hemsida www.svls.se/sektioner/sfn/, där lediga tjänster kan annonseras.
Detta gäller tjänster med anknytning till nukleärmedicin, även företag som är medlemmar i
föreningen kan annonsera tjänster. Kostnad är 2000:- exkl. moms. Meddelande skickas även ut per
e-post till alla medlemmar som är e-postregistrerade då tjänst utlyses. Meddela era sektions- och
verksamhetschefer om denna möjlighet. Kontakta Eleonor (eleonor.vestergren@vgregion.se) när
ni vill utlysa tjänster.
PET-gruppen har haft sitt första möte i Stockholm med följande deltagare; Anders Sundin
röntgenläkare och Jens Sörensen, klinisk fysiolog, Uppsala, Eva Brun, onkolog i Lund, Jakobina
Gretarsdottir, sjukhusfysiker i Göteborg, , Sven-Åke Starck, sjukhusfysiker Jönköping, Mats
Stenström, sjukhusfysiker Falun, Per Wollmer, professor klinisk fysiologi, nukleärmedicin,
Malmö, P O Schnell, (ersatte Stig Larsson) sjukhusfysiker KS, Gunnar Lindblom, röntgenläkare
Växjö, Göran Granerus, klinisk fysiolog, Linköping och Katrine Åhlström Riklund, professor
radiologi Umeå. Ej närvarande, Gunnar Sundström Sundsvall, Lars Brudin Kalmar, Hans
Jacobsson och Bo Persson KS, Jan Persliden och K W Beckman Örebro.
Gruppen diskuterade olika strategier för att driva PET-frågor nationellt och lokalt på sjukhusen.
Behov och möjligheter till utbildning bl.a. i Uppsala och i EANMs regi i Wien diskuterades.
Nuvarande och kommande behov av produktion och transporter av radiofarmaka, främst F-18glukos. Informationsspridning i bl.a. Läkartidningen, cost-effectivenessanalyser, efterfrågan på
undersökningar i landet och hybrid-PET kontra dedicerad PET.
Gruppen beslöt att arbeta vidare med bl.a. enkäter till onkologkliniker, inventering av PETundersökningsbehov m.m. och kommer att träffas nästa gång i mars-april.
Synpunkter och förslag till fortsatt arbete till denna grupp kan lämnas till ovanstående eller till
undertecknad.
Med önskan om en nalkande fin vår genom…….
Sven-Åke Starck
sekreterare SFNM

