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VINTER/VÅRHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN 

Vintermörkret försvinner och med ljuset kommer också årets första meddelande från vår förening. 

I november hölls den medicinska riksstämman i Göteborg. Två fria föredrag avhölls inom 

området kardiologi. Dels redovisade Jens Sörensen en studie med C-11 acetat PET av 

hemodynamiska effekter vid funktionell förbättring efter CABG hos patienter med kronisk 

ichemisk hjärtsjukdom. Jens gratuleras också till landets första avhandling inom PET och hjärta; 

PET in heart failure – methods and applications. Denna försvarades den 9 december 2004. 

Hassan Zaigham presenterade en utvärdering av ett datorbaserat beslutsstöd för tolkning av 

myokardscintigram. Tyvärr blev både sektionssymposiet och gästföreläsningen inställd på grund 

av sjukdom så det blev ett väldigt kort möte inom sektionen. Sektionssymposiet inom medicinsk 

radiofysik som gick parallellt fick troligen på grund av detta mässfall desto fler åhörare. 

Intressanta föredrag hölls bl.a. om cancerrisker hos atombombsöverlevande individer som blev 

bestrålade som barn eller in-utero. Intresseväckande föredrag om nuvarande kunskap om 

hälsorisker vid lågdosstrålning och effekter av lågdosstrålning hos barn på den kognitiva 

funktionen i vuxen ålder fick vi också ta del av. (se Hall P et al, BMJ. 2004 Jan 3;328(7430):19). 

I detta vårens första meddelande medföljer till stor glädje en inbjudan till bankett och åhörandet av 

Kalmar järnväg som kan avnjutas vid föreningens vårmöte i Uddevalla den 11-13 maj. 

Vetenskapligt blir det tre sessioner med tumördiagnostik och terapi, hjärtdiagnostik och 

instrumentering. Vi uppmanar alla medlemmar och alla avdelningar att presentera olika typer av 

projekt som föredrag eller poster. Posterpris för bästa poster kommer att utdelas. Sista 

anmälningsdag är den 29 mars och för abstracts den 15 april. Se vidare 

http://www.svls.se/sektioner/sfn/varmote.htm  

Utbildningsdagen den 11 maj har som rubrik ”Den nukleärmedicinska bilden” och tar upp 

grundläggande information om digitala bilder, bildöverförningsteori, bildbehandling m.m.  

Denna förenings årsmöte år 2005, kommer att avhållas i samband med vårmötet i Uddevalla. 

Kallelse och föredragningslista följer med detta utskick.  

Efter sommarens semestrar och ledigheter händer följande som dock snart måste planeras för ett 

aktivt deltagande: 

Röntgenveckan 2005 arrangeras i Skåne av Röntgendiagnostiska avdelningen, Diagnostiskt 

Centrum, Universitetssjukhuset MAS, den 19–23 september 2005. Mer information finns på 

www.rontgenveckan.se. 

Det blir också ett skandinaviskt möte i SCCFNMs regi i Lund den 28-30 september 2005. (Obs 

felaktigt datum i förra utskicket) http://www.klinfys.lu.se/SSCPNM-congress05/ . Preliminärt 

vetenskapligt program blir  temasessioner om Lung physiology; airway and vascular diseases och 

Multimodality imaging of the heart. 30 maj är sista dag för anmälan för lägre kostnad och för 

abstracts. 
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Årets europamöte arrangeras den 15-19 oktober 2005 i Istanbul. På hemsidan 

http://www.eanm.org/eanm2005/index.html sker anmälan (lägre pris senast 20 juni) och 

insändande av abstracts senast 4 april.  

Vi påminner i detta sammanhang om de fyra resestipendier på maximalt 7 000:- som det finns 

möjlighet att söka från föreningen. Ansökningsblanketter som kan hämtas på föreningens hemsida 

finns även i detta utskick. Krav är reseberättelse inom tre månader efter avslutad resa. Skicka in 

era ansökningar till undertecknad senast 31 mars. 

Nya medlemmar som antagits vid senaste styrelsemöten är Mattias Sandström och Charles 

Vidström, båda sjukhusfysiker i Uppsala, docent Anders Sundin PET-center i Uppsala och IHG 

International Healthcare Group i Amersfoort, Nederländerna. Hans Johansson sjukhusfysiker i 

Eskilstuna, Birgitta Norling, röntgensjuksköterska i Boden och Santax Medico i Danmark har 

också blivit medlemmar. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i föreningen.  

Med detta brev följer ett inbetalningskort för medlemsavgiften för 2005. Inbetalningskortet i A4-

förbättrade betalningsförmågan så det blev få medlemmar som uteslöts ur föreningen denna gång. 

12 % av medlemmarna har dock fortfarande inte betalt för 2004, och då står det ett nej på 

adressetiketten. Betala då gärna in 150:- 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. 

Styrelsen har lämnat remissvar på: Läkarnas specialistutbildning och strukturen för de medicinska 

specialiteterna - Konsekvenser för den kliniska forskningen m.m. (Socialdepartementet, 

S2004/8487/HS). Svaret finns att läsas i sin helhet på vår hemsida. 

PET-gruppen har fortsatt sitt arbete och hade sitt andra möte i samband med riksstämman i 

Göteborg. Den 24 november gjordes den första PET/CT undersökningen någonsin i Sverige på en 

patient med lungcancer. Denna undersökning utfördes vid Uppsala IMANET. I övrigt har det 

börjat hända en hel del inom detta område och läget i slutet på förra året var kort följande. Det 

pågår utredningar och diskussioner om framtida utveckling och upphandlingar av PET och 

PET/CT i Linköping, Malmö/Lund, Umeå och Göteborg. Örebro och Göteborg diskuterar och 

förhandlar om kontraktsskrivning av mobil PET. Karlstad är intresserad av samarbete med Örebro 

om mobil PET. PET-undersökningar på gammakamera utförs i Falun, Linköping, Växjö och 

Göteborg. Utbildningsdagar om PET har bl.a. arrangerats i Linköping och Jönköping.  

PET-gruppen träffas nästa gång den 11 maj i samband med vårmötet i Uddevalla. 

En påminnelse också om möjlighet till ackreditering på europeisk nivå. Ett par avdelningar har 

visat intresse och skickar säkert in sitt material. Hör av er till undertecknad för vidare information 

och hjälp om ackreditering på nationell och europeisk nivå. Flera av era sjukhusfysiker har erhållit 

utbildning i kvalitetssäkring i den gångna veckan i Lund så kunskap om detta finnes. 

Till sist en repetition från förra meddelandet; vi önskar 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. 

 

Med önskan om en nalkande fin vår och väl mött i Uddevalla genom……. 

 

Sven-Åke Starck  

sekreterare SFNM 
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