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SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

Återigen är det sommar och bena blir fulla med spring. Men innan ni går ut på sommarbete får ni
dessa sommarhälsningar från föreningen.
Först i detta meddelande vill vi tacka diagnostisk radiologi och klinisk fysiologi i Uddevalla för
ett mycket fint anordnat och välbesökt vårmöte, med ca 240 deltagare, tillika utbildningsdag i
på Bohusgården i Uddevalla med en trevlig bankett med sedvanligt eminent framförande av
Kalmar Järnväg med en historisk och språklig översikt. Var detta avskedsföreställningen då nu
Sten Carlsson går i pension eller kommer han att deltaga på kommande möten?
Det vetenskapliga innehållet var också mycket bra med översiktsföreläsningar om bl.a.
PET/SPECT nu och i framtiden av Agnetha Gustafsson och tumördiagnostik och kvantifiering
(current status) av Keith Britton. Vi fick nu också åhöra Cornelis A Hoefnagels föreläsning om
radionuklidterapi på barn med neuroblastom som skulle hållits på förra årets riksstämma.
Dessutom gjorde Sven-Eric Svensson en utmärkt historisk översikt över nukleärkardilogin i
Sverige 1975-2005. Tack alla andra för era bidrag med föredrag och posters som gjorde detta till
ett utmärkt vårmöte med både bredd och djup. Posterpriset gick till Ann-Christine Bergh och
medarbetare för PET-buss i Västsverige – planering och uppstart. Praktiska erfarenheter av 30
patientundersökningar.
Vid årsmötet utsågs också Sten Carlsson och Sven-Eric Svensson till hedersmedlemmar i
föreningen för betydande insatser för nukleärmedicinen i Sverige.
Vid årsmötet invaldes två nya medlemmar i styrelsen, Marika Bajc, klinisk fysiolog och Berit
Olsson, BMA båda från Lund. Anna Lind, Sten-Ove Nilsson och Per Wollmer avtackades för
förtjänstfullt styrelsearbete genom åren.
Röntgenveckan 2005 arrangeras av Röntgendiagnostiska avdelningen, Diagnostiskt Centrum
Universitetssjukhuset MAS i Malmö den 19 – 23 september. Gå in på www.rontgenveckan.se för
vidare information och program.
Vi håller oss kvar i Skåne och den XIIIth Scandinavian Congress of Clinical Physiology and
Nuclear Medicine som arrangeras i Lund den 28-30 september. Se vidare
http://www.sscpnm.org/index.htm. På detta möte arrangeras bl.a. ett tema på undersökningar
med flera modaliteter (ultraljud, SPECT; PET och MRI) av hjärtat.
Nästa möte ligger i kanten på Europa men ordnas av EANM i Istanbul den 15 till 19 oktober.
Se hemsidan www.eanm.org för mer information, anmälningar med mera. Den 20 juni går
anmälningstiden för lägre avgift ut.
Årets riksstämma hålls i Stockholm den 30 november - 2 december och temat för i år är
”Psykisk hälsa”. Det är hög tid att sammanställa forskningsresultat för föredrag på
nukleärmedicinska sektionen den 1 december på eftermiddagen! Abstracts sändes in på
läkarsällskapets hemsida www.svls.se. Senaste inlämningsdag är 26 augusti. Vi kommer att ha
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ett sektionssymposium med preliminär titel ”Funktionell avbildning av hjärnan " med Katrine
Åhlström Riklund som moderator. Gästföreläsare blir Richard Frackowiak. Han leder
Department of Imaging Neuroscience, Institute of Neurology, University College London.
Nästa år, 2006, arrangeras vårmötet av vår ordförande med medarbetare i Umeå den 10 till 12
maj. Vi ser fram emot att mötas på dessa kongresser under året som kommer.
Fyra resestipendier har utdelats på vardera 7000:-. Av sju inkomna ansökningar har följande
erhållit stipendier; BMA Sigurbjörg Sigurdadóttir, Akureyri (Uddevalla), specialistläkare Lene
Rosendahl, Jönköping (Zürich), sjukhusfysiker Anneli Schmitt, Göteborg (Warszawa) och
sjuksköterska Ewa Elsén Stockholm (Uddevalla). Deras reseberättelser kommer att finnas på
föreningens hemsida.
Sedan förra utskicket har följande nya medlemmar invalts i föreningen; överläkare Helene
Zachrisson Fysiologkliniken i Linköping, apotekare Erik Samén, Karolinska Apoteket,
sjukhusfysiker Enrique Gomez Pardo, MFT, Sahlgrenska, Björn Lingerhed MFT Växjö och
specialistläkare Susanna Jakobsson Mo, diagnostisk radiologi Umeå. Sjukhusfysikerstuderande
Maria Holstensson i Lund och sjuksköterska Christina Rickman i Stockholm, Karolinska har
också invalts. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i föreningen.
Här kommer den återkommande påminnelsen om betalning. Hitintills har ca 75% 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. 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 hade sitt tredje möte i samband med vårmötet i Uddevalla. Det pågår nu en
utbyggnad av PET-verksamheten i Sverige med upphandling av utrustning på några
universitetssjukhus. Försörjningen av F-18 FDG är viktig i sammanhanget och de som använder
och kommer att använda FDG bör påtala nuvarande och framtida behov till våra
produktionscentra i landet. Minnesanteckningar från gruppens möten kommer att tillsammans
med annan information inom detta område att läggas ut på hemsidan.
Ni som får detta per vanlig post, meddela e-postadress så får ni meddelandet snabbare och även
annan information mellan utskicken. Så sparar vi också både arbete och portokostnader.
Så önskar vi i styrelsen er alla en skön sommar genom…….
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