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SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN 
 

Vi närmar oss snabbt i denna från Huskvarnabergens horisont underbara maj en ny sommar- och 

semesterperiod. Men innan dess så kommer som vanligt detta meddelande från Föreningen.  

I detta meddelande har vi tyvärr inget vårmöte att se tillbaka på. Detta av olika anledningar som 

beskrevs i förra utskicket. Vi får istället först se fram emot EANM-mötet i Helsingfors som vi då 

får se som ett nordiskt möte. Och den som väntar på något gott, så blir det ett vårmöte i 

Uddevalla våren 2005. 

Vi påminner därmed än en gång om mötet i EANMs regi i Helsingfors den 4 till 8 september. Se 

hemsidan www.eanm.org för mer information, anmälningar med mera.  

Röntgenveckan 2004 arrangeras av Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg den 6 – 10 september. Det är tyvärr en viss kollision med 

EANM-mötet men en del matnyttigt finns även att hämta den 9 -10 september. Fredagen den 

10:e blir det bl.a. ett symposium om PET-CT. Gå in på www.rontgenveckan.se för vidare 

information. 

Årets riksstämma hålls i Göteborg den 24 - 26 november och temat är ”Barnet - den växande 

individen”. Det är hög tid att sammanställa forskningsresultat för föredrag (ej posters) på 

nuklearmedicinska sektionen den 25 november! En ny webbaserad abstract-hantering är införd, 

förhoppningsvis utan barnsjukdomar. Senaste inlämningsdag är 27 augusti. Gå in på www.svls.se 

för information om allt inklusive medlemsavgift och kongressavgifter. Vi kommer att ha ett 

sektionssymposium med preliminär titel "Varför och i så fall hur följer vi upp barn med 

urinvägsinfektion" med Rune Sixt från Barnfysiologen SU/Ö, Göteborg som moderator. 

Gästföreläsare blir C Hoefnagel från Amsterdam, pionjär inom MIBG-behandling. 

Föreningens årsmöte blir också i samband med riksstämman, torsdagen den 25 november, 

kallelse till detta möte kommer i höstens utskick. 

Nästa år är det som sagt vårmöte i Uddevalla som arrangeras av NU-sjukvården med 

Röntgenavdelningen i Uddevalla och Klinisk fysiologi som arrangör. Förslag på tidpunkt är 

den 11 maj för utbildningsdag och 12-13 maj för vårmötet, men datum är ännu preliminära. 

Arrangörernas önskan är att vårmötet lite skall tillbaks till sitt ursprung d.v.s. många fria föredrag 

och posters, inte minst från de mindre avdelningarna, och inte så mycket inbjudna föreläsare. Så 

vi uppmanar er alla att redan nu börja tänka på intressanta projekt att redovisa. 

Två resestipendier har utdelats vid senaste styrelsemötet på vardera 7000:- till Gunilla Eklöf-

Areskog i Jönköping och Eva Persson Lund för deltagande i EANM i Helsingfors.  
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Med detta utskick finns ytterligare möjlighet att söka resestipendium (två st. finnes) då det endast 

utdelades två stipendier i förra omgången enligt ovan. Ansökningsblanketter finns i detta utskick. 

Sökande som skall presentera något bidrag prioriteras och krav är reseberättelse inom två 

månader från resa. Skicka in era ansökningar till undertecknad senast 31 augusti. 

Sedan förra utskicket har följande nya medlemmar invalts i föreningen; överläkarna Tarik 

Altonchi, röntgenavd. i Uddevalla, Anna Hoffstedt klinisk fysiolog på Södersjukhuset och Eva 

Maret klinisk fysiolog i Jönköping. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i föreningen.  

I år har inbetalning av medlemsavgifter blivit betydligt bättre, kanske beroende på den nya 

inbetalningsavin i A4-format. Hitintills har drygt 2/3 av medlemmarna betalt, men ni som 

fortfarande ej betalt, betala in avgiften på 150:-. (Företag 1500:- och ålderspensionär 75:-.). 

Postgironummer finns i sidfoten. Ni som får utskick per post står ett nej på adressetiketten om ni 

ej betalt de senaste veckorna. 

Föreningen har även ett nytryck av Nukleärmedicinens historia av Sten Carlsson. Nya 

medlemmar i föreningen erhåller denna skrift. Den går också att beställa hos undertecknad till en 

kostnad av 40:- + moms. Skriften är lämplig att ha i sitt bibliotek och mycket användbar i 

undervisning m.m.. 

Vår hemsida finns på www.svls.se/sektioner/sfn/, där information om kurser och konferenser 

finns och där lediga tjänster med anknytning till nukleärmedicin kan annonseras. Kostnad är 

2000:- exkl. moms. Meddelande skickas även ut per e-post till alla medlemmar som är e-

postregistrerade då tjänst utlyses. Även företag som är medlemmar i föreningen kan annonsera 

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

om ni erhåller annan information om konferenser m.m. som är värdefullt att vidarebefordra till 

medlemmarna.  

PET-gruppen har ej hunnit sammankallas i vår men ett möte planeras till eftersommaren för att 

driva PET-verksamheten vidare i Sverige. Redan nu planeras efter gruppens första möte lokala 

utbildningstillfällen och träffar om PET för att informera och sprida kunskap om denna 

verksamhet. 

Arbetet med utbildingsmaterial på CD som beskrevs i utskicket oktober 2003 har påbörjats så 

smått. Vi informerar mer i höstens utskick och ni kan fundera över sommaren om ni har 

patientfall att bidra med så kan arbetet i detta projekt fortsätta till hösten. 

Ni som får detta per vanlig post, meddela e-postadress så får ni meddelandet snabbare och 

ibland även annan information. 

 

Så önskar vi i styrelsen er alla en skön sommar genom……. 

 

 

Sven-Åke Starck  

sekreterare SFNM 
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