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SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN 
 

Återigen är det sommar, nästan i alla fall, häggen blommar och syrenerna börjar nu slå ut i Södra 

Vätterbygden. Med blommande och doftande hägg kommer alltså dessa sommarhälsningar från 

föreningen. 

Först i detta meddelande vill vi tacka Diagnostisk radiologi i Umeå för en mycket fint anordnad 

utbildningsdag och vårmöte, med 160 respektive 190 deltagare. Mötet ordnades av Katrine 

Åhlström Riklund och hennes medarbetare på avdelningarna för radiologi och radiofysik. Mötet 

var förlagt till Umeå Folkets hus, centralt i staden med korta promenadavstånd till hotell och 

festlokal.  

Det vetenskapliga innehållet var också mycket bra med föreläsningar inom kvantitativ 

skelettscintigrafi (Sven-Åke Starck och Anna Karlberg) och smärtbehandling av 

skelettmetastaser (Anders Widmark). Vi fick också lära oss värdet av SPECT/CT vid 

skelettscintigrafi av Torsten Kuwert från Erlangen. Hjärnavbildning togs upp på flera sätt av fem 

föredragshållare från Umeå med cerebrala blodflödesstudier inom minne och demens och pre- 

och postsynaptiska dopaminer för Parkinsondiagnostik. Tumördiagnostik med 

somatostatinreceptorscintigrafi med Tc-99m depreotid, In-111 pentetreotid och Ga-68 DOTA-

TOC togs upp av Rimma Danielsson och Heiner Bihl. Mötet avslutades med föredrag om njurar 

där Captoprilrenogram vid njurartärstenos ifrågasattes av Hampus Eklöf, Uppsala och 

hjärtinfarktavbildning med SPECT och MR m.m. förevisades av Martin Ugander Lund. Det 

sistnämnda temat fortsätter med ett sektionssymposium på riksstämman i Göteborg (se nedan). 

Tack alla andra för era bidrag med föredrag och posters som gjorde detta till ett utmärkt vårmöte 

med både bredd och djup. Posterpriset på 5000:- erhöll Anna Olsson och medarbetare för 

”Finger- och handdoser vid hantering av isotoper i nuklearmedicinsk verksamhet, Linköpings 

universitetssjukhus”.  

Festmiddagen avnjöts, efter samvaro i Strålpuben, i Rådhuset med skönsång av en gedigen 

manskör som underhållning under middagen. Därefter vidtog den sedvanliga dansen i den ljusa 

norrländska natten. 

Vid vårmötet tilldelades Sven-Ola Hietala, professor emeritus i Umeå och farmaceut Berit 

Jansson i Huddinge hedersmedlemskap i föreningen. Båda har bidragit i sina respektive 

discipliner för både utveckling och ökad kunskap inom nukleärmedicinen och är väl värda sina 

erhållna diplom. 

Vid årsmötet invaldes två nya medlemmar i styrelsen, Anders Dahlström, specialist i klinisk 

fysiologi och nukleärmedicin i Helsingborg och Kristina Nilsson, onkolog i Uppsala. Annika 

Michanek och Sabine Damm avtackades för förtjänstfullt styrelsearbete genom åren där båda har 

gjort utmärkta arbeten som vetenskapliga sekreterare.  
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Från den 1 juli 2006 har vi fått en ny läkarspecialitet som ersätter tidigare medicinsk radiologi; 

Bild- och funktionsmedicin med grenspecialiteterna neuroradiologi, nukleärmedicin och klinisk 

fysiologi. Information om de fattade besluten och det fortsatta arbetet, nationella rådet m.m finns 

på Läkarsällskapets hemsida www.svls.se. Representanter från specialistföreningarna inom bild- 

och funktionsmedicin har haft ett första internat den 7-8 april för att diskutera nya 

målbeskrivningar. Minnesanteckningar från detta möte och hur arbetet går vidare finns att hämta 

på Svensk förening för klinisk fysiologis hemsida http://www.sfkf.se/index.asp . 

Efter sommarens semestrar startar sedan ett flertal intressanta kongresser. 

Röntgenveckan 2006 arrangeras i Örebro den 18-22 september. Mer information finns på 

www.rontgenveckan.se. Torsdagen den 21:e finns bland annat en hel dags föreläsningar om 

PET/CT. 

Årets europamöte i EANMs regi ordnas denna gång på klassisk mark i Aten den 30 september 

till 4 oktober. Se hemsidan www.eanm.org för mer information, anmälningar med mera. Den 12 

juni går anmälningstiden för lägre avgift ut.  

I Uppsala. den 17 oktober ordnas en workshop om PET/CT i klinisk användning. Kontaktperson 

Kjerstin Ädel; kjerstin.adel@akademiska.se. Denna workshop fortsätter med en CPD-kurs för 

sjukhusfysiker (m.fl.) om PET/CT den 18-19 oktober i samma stad. Mer information om denna 

kurs kommer att finnas på www.sjukhusfysiker.se  

I år är det åter en världskongress; 9th World Congress of Nuclear Medicine and Biology  

Seoul, Korea den 22-27 oktober. Anmälningsblankett för gemensam resa till Korea finns hos 

undertecknad. Anmälan för resa senast 15 juni. 

Årets riksstämma hålls i Göteborg 29/11 –1/12. Först vill vi göra er uppmärksamma på att vi 

gärna tar emot abstracts för föredrag på föreningens session. Abstracts sändes in på 

läkarsällskapets hemsida www.svls.se. Senaste inlämningsdag är 25 augusti.  

På rikstämman blir det också ett ett sektionssymposium om hjärtdiagnostik i samarbete med 

Klinisk fysiologi. Moderator är Jan Engvall, övriga medverkande är bl.a. Lars Edenbrant, Martin 

Hugander och Birgit Janerot Sjöberg.  

Inbjuden gästföreläsare är Professor Richard Underwood: He is Professor of Cardiac Imaging at Imperial 

College London (National Heart and Lung Institute) and Honorary Consultant to Royal Brompton Hospital. A 

cardiologist by initial training, he now has dual specialisation in cardiology and nuclear medicine. His principle 

interest is noninvasive imaging of the cardiovascular system, in particular nuclear cardiology, X-ray CT and 

magnetic resonance imaging. He has been involved in the pioneering work at Royal Brompton Hospital where many 

of the techniques of cardiac imaging have been developed. He is also in charge of the hospital's department of 

nuclear medicine which is the largest nuclear cardiology centre in the country. His research interests include 

myocardial hibernation and the cost-effectiveness of imaging techniques in the diagnosis and management of 

coronary artery disease. 

När vi nu är inne på det kardiologiska området har det startats en ny hemsida för ; ECNC - 

European Council of Nuclear Cardiology. Adress: http://www.ecnc-nuclearcardiology.org  

Nästa år och vår, 2007, arrangeras vårmötet av Jan-Erik Bergkvist och medarbetare i Falun. 

Utbildningsdagen och vårmötet kommer att bli som internat i Tällberg vid natursköna Siljan 

mellan Leksand och Rättvik. Vi ser fram emot att mötas på dessa kongresser under året som 

kommer. 
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Fyra resestipendier har utdelats på vardera 7000:-. Av 13 inkomna ansökningar har följande 

erhållit stipendier; Anette Davidsson BMA i Linköping 7000:- för deltagande i EANM i Aten. 

Helen Nordström, Marianne Sörelind och Eva Nyrén BMA Östra Göteborg erhöll 6000:- var för 

deltagande i vårmötet i Umeå. Deras reseberättelser kommer att finnas på föreningens hemsida.  

Sedan förra utskicket har följande nya medlemmar invalts i föreningen; BMA Anki Bergh, 

nuklearmedicin, Sahlgrenska och Elisabeth Berggren Klin fys Östra Göteborg. Sjukhusfysiker 

Henrik Karlsson nuklearmedicin i Linköping. Onkolog Kristina Nilsson, Akademiska sjukhuset 

och Irina Savitcheva ST-läkare också UAS. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna i föreningen.  

Här kommer den återkommande påminnelsen om betalning. Ni som fortfarande ej betalt, betala 

in avgiften på 150:-. (Företag 1500:- och ålderspensionär 75:-.). Postgironummer finns i 

sidfoten.  

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. 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 initierade ett möte i samband med vårmötet i Umeå där PET-användare hade med 

sig egna patientfall för diskussion och second opinion.  

PET-gruppen träffas åter troligen i samband med riksstämman för uppföljning av årets PET/CT-

investeringar och behov av vidare investeringar av PET/CT, PET-bussverksamhet, produktion av 

F-18 och utbildningsinsatser. 

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

annan information mellan utskicken. Per e-post har bl.a. information gått ut om gemensamma 

resor till Aten och Korea. 

 

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

 

 

Sven-Åke Starck  

sekreterare SFNM 
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