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HÖSTHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

Vi har nu passerat höstdagjämningen och vintersolståndet närmar sig med förhoppningsvis fina
höst- och förvinterdagar.
EANM-kongressen hölls i år i vår geografiska närhet Helsingfors, den 4 till 8 september.
Kongressen var denna gång rekordartat välbesökt med slutligen drygt 4000 deltagare varav ett
åttiotal personer från Sverige. Många av föredragen behandlade som numera vanligt är onkologi
och PET/CT. Dr Richard Wahl höll sitt föredrag om radioimmunoterapi som primär terapi mot
non-Hodgkins lymfom per telefon från USA och detta fungerade alldeles utmärkt. Samtidigt som
EANM-mötet hölls också det första internationella mötet om radionuklidterapi och
radiofarmaceutisk dosimetri.
Flera svenskar bidrog med föredrag eller postrar och Marika Bajc och Christer Halldin föreläste i
Continuing Medical Education (CME).
Även i år tog Sverige hem "Bristol Myers Squibb Poster Prize” för bästa poster presentation
Denna gång får vi gratulera Gunilla Eklöf-Areskog från Jönköping som i konkurrens med 48
andra postrar vann "Poster Prize for Technologists", grattis och hurra igen. Detta är ju en
utmaning till våra BMA och motsvarande att forsätta att skicka in abstracts till EANM-möten.
Mötets highlight-föreläsning hölls av Dr Peter Ell som vanligt gjorde en utmärkt och mycket
trevlig översikt av kongressen. Där uppmärksammades flera svenskar såsom Marika Bajc och Jan
Tennvall från Lund med deras arbeten med SPECT perfusions/ventilationsscintigrafi respektive
terapi med Y-90 antiCD20 mot B-cells lymfom.
Nästa år den 15-19 oktober kommer EANMs kongress att hållas i Istanbul, Turkiet. Se vidare
www.eanm.org för närmare information om denna och andra kongresser.
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.
Medicinska riksstämman med årets tema och temat är ”Barnet - den växande individen”.
närmar sig nu snabbt. Åk till Göteborg den 24 till 26 november och åhör vårt sektionssymposium den 25 november "Varför och så fall hur följer vi upp barn med
urinvägsproblematik? med Rune Sixt som moderator. Gästföreläsningen hålls av Cornelis A
Hoefnagel, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam med titeln ”Radionuclide Therapy in
Children with Neuroblastoma”. Fullständigt program bifogas detta meddelandeblad och finns
även på vår hemsida.
I samband med medicinska riksstämman är det även årsmöte i föreningen och kallelse finns
med detta meddelandeblad.
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Nästa år är det som tidigare meddelats vårmöte i Uddevalla som arrangeras av NU-sjukvården
med Röntgenavdelningen i Uddevalla och Klinisk fysiologi som arrangör. Tidpunkt är den 11
maj för utbildningsdag och 12-13 maj för vårmötet. 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. Närmare information om vårmötet kommer också på
föreningens hemsida. Det ryktas även om att det kan vara sista möjligheten att åhöra ”Kalmar
järnväg”.
Efter sommaren är det skandinaviskt/nordiskt möte i regi av Scandinavian Society for Clinical
Physiology and Nuclear Medicine. Mötet går av stapeln i Lund den 26-28 september. Per
Wollmer är ordförande i vetenskapliga kommittén och programideér är bl.a. correlating imaging
med PET, SPECT och MR-undersökningar av hjärtat.
I samband med annonseringen av detta möte vill vi påminna om Scandinavian Society for
Clinical Physiology and Nuclear Medicine www.sscpnm.org, som ger ut tidskriften Clinical
Physiology and Functional Imaging. Manuskript med nukleärmedicinsk inriktning är extra
välkomna. Adresser och författarinstruktioner finns på tidskriftens hemsida: www.blackwellscience.com/CPH
Sedan följer som sagt EANM i Istanbul 15-19 oktober och året 2005 avslutas som vanligt med
medicinska riksstämman i Stockholm framåt december månad. Så nu är hela nästa år planerat.
Två ytterligare resestipendier har utdelats vid senaste styrelsemötet på vardera 7000:- till Marika
Bajc i Lund för deltagande i EANM i Helsingfors och till Cathrine Jonsson Stockholm för
deltagande i IEEE Medical Imaging Conference i Rom.
Nya medlemmar som antagits vid senaste styrelsemötet är Madeleine Nilsson Karlén, överläkare
på röntgenavd. i Halmstad och Pernilla Norberg, sjukhusfysiker i Linköping. Vi hälsar dem
hjärtligt välkomna i föreningen.
Ackreditering inom nukleärmedicin
Inom European Union of Medical Specialists (UEMS)/ European Board of Nuclear Medicine
(EBNM) finns sedan tidigare möjlighet att ackreditera nukleärmedicinska avdelningar. Ett
flertal avdelningar i Europa har utfört detta men inga i Sverige eller Norden. För att öka antalet
ackrediterade avdelningar har det utsetts nationella kontaktpersoner för att driva denna fråga. De
avdelningar här hemma som är certifierade/ackrediterade enligt ISO-system kan erhålla
europeisk ackrediteringsstatus genom att sända ackrediteringsbevis etc. till EBNM. Vår svenska
kontaktperson inom ackrediteringsverksamhet är undertecknad så hör av er för vidare
information och hjälp om ackreditering på nationell och europeisk nivå. Vem blir första
avdelningen att erhålla EBNM ackrediteringsbevis?
På tal om kvalitetssäkring disputerar er sekreterare också på avhandlingen ”Quality assurance
and optimization in nuclear imaging and imaging techniques” den 15 oktober i Göteborg. Se
vidare abstract på föreningens hemsida. Disputationer som sker inom vår verksamhet lägger vi
gärna ut på hemsidan, så skicka in information om detta till web-master Eleonor.
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Utbildningsmaterial i nukleärmedicin
Arbetet med en utbildnings CD som har beskrivits i tidigare utskick har också startats av Per
Wollmer. I en första serie har nu påbörjats upplägg av skelett- och myokardscintigrafier med ca
50 fall av varje undersökningstyp. Hjälp önskas fortfarande att bidra till arbetet med patientfall så
kontakta Per (per.wollmer@klinfys.mas.lu.se) för vidare information. 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 har nu startat sitt uppdrag och har sin andra sammankomst den 28 oktober.
Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete att driva PET-frågor inom landet för att försöka snabba
på utvecklingen och investeringen av PET och med det en produktionsökning av radiofarmaka då
behovet är stort. Sett till Sveriges invånarantal bör det redan i dag finnas 9-10 PET-kameror i
landet vilket det som ni vet inte gör. Hör gärna av med synpunkter på detta arbete till föreningens
ordförande eller undertecknad.
I år är inbetalning av medlemsavgiften bättre men 20% av medlemmarna har hitintills ej betalt
(15/9) så betala in avgiften på 150:-. (Företag 1500:- och ålderspensionär 75:-). Ni som får detta
per post står ett nej på adressetiketten om ni ej betalt.
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 för även in e-postadresser när sådana blir kända för mig. E-postlistan kommer
också endast att användas inom föreningen.
Med önskan om en fin höst och förvinter och en God jul och Gott Nytt År (känns lite tidigt) om
vi ej ses i Göteborg från styrelsen genom…….
Sven-Åke Starck
sekreterare SFNM

