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VINTER/VÅRHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN

Vintermörkret försvinner och med ljuset och den snö som faller ner då och då kommer också årets
första meddelande från vår förening. Denna gång daterat på Alla hjärtans dag!.
I november/december var åter den medicinska riksstämman arrangerad i Göteborg. Symposiet
Kan hjärtmuskeln räddas? Att påvisa viabelt myokard arrangerades i samarbete med
sektionerna för cardiologi och klinisk fysiologi. Symposiet modererades av Jan Engvall och Arina
Richter och innehöll föredrag om och jämförelse av olika moderna bildgivande metoder såsom
SPECT, PET, CT och MR för att få information om myokardviabilitet. Kranskärlsinterventioner
för revaskularisering är en ökande verksamhet och det är av stort intresse att kunna selektera rätt
patient för rätt åtgärd. Två fria föredrag presenterades, dels av Jens Sörensen om PET med C-11
acetat respektive F-18 FDG vid skivepitelcancer i huvud-halsregionen respektive Bo Hedén om
myokard-SPECT i bukläge som komplement till ryggläge.
Gästföreläsningen handlade om ”Imaging in heart failure” och hölls av professor Richard
Underwood, Imperial College i London. I detta föredrag presenterades bl.a. flera idéer om
avhandlingsarbeten så det finns mycket kvar att studera inom cardiologins värld i kombination
med bild- och funktionsmedicinen.
I detta vårens första meddelande medföljer en inbjudan till vårmöte i Falun eller mer exakt i
Tällberg den 24-25 maj med utbildningsdag den 23 maj. Denna gång är det återigen en
styrelsemedlem Jan-Erik Bergkvist som med sina medarbetare står för arrangemanget och det
bådar som vanligt gott både för ett bra program och trevlig samvaro. Därutöver bjuds på fria
föredrag och posterutställning där ni alla är välkomna att bidra. Bidrag inskickas senast 2 april.
Posterpris för bästa poster kommer sedvanligt att utdelas.
Utbildningsdagen den 23 maj Tema för utbildningsdagen blir i år ”BMA/sjuksköterskans roll
på en nukleärmedicinsk avdelning”. Denna dag som arrangeras av Sten Carlsson blir säkert fylld
av intressanta diskussioner om hur och på vad sätt vi samarbetar i vår vardag.
Sista anmälningsdag för utbildningsdag och vårmöte är den 31 mars (till lägre kostnad).
Anmälningsblanketter finns att hämta på http://www.ltdalarna.se/templates/Base____3058.aspx
eller länk från föreningens hemsida. Abstract för föredrag / poster skall vara inskickat senast 2
april.
På torsdag eftermiddag kl 17:00 hålls en work-shop där alla deltagare bidrar med eget/egna PET
eller PET/CT fall i syfte att öka kunskapen inom området. Om du har ett fall utfört vid din
avdelning är du välkommen att vara del i denna work-shop som kommer att genomföras som en
diskussionsrond där deltagarna presenterar sina egna fall. Symposiet riktar sig till alla
yrkeskategorier och inträdesbiljetten är en fallpresentation vid er avdelning på fast eller mobil
PET, PET/CT utrustning. Kontakta Mats Stenström mats.stenstrom@ltdalarna.se för närmare
information.
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Denna förenings årsmöte år 2006, kommer att avhållas i samband med vårmötet (fredag kl 10:00)
i Tällberg. Kallelse och föredragningslista följer med detta utskick. Ett upprop från valberedningen
följer här för val av nya styrelsemedlemmar:
UPPROP FRÅN VALBEREDNINGEN!
Snart är det dags för årets höjdpunkt, Svensk Förening för Nuklearmedicins årsmöte i Falun i
samband med vårmötet. Vi i valberedningen letar nu efter bra funktionärer till styrelsen. Kanske
vill du själv arbeta i styrelsen eller känner du någon som du tror kan bli bra för Föreningen - hör av
dig till oss i valberedningen. Vi är Annika Michanek, annika.michanek@oncology.gu.se , Per
Wollmer per.wollmer@klinfys.mas.lu.se och Gunnar Lindblom gunnar.lindblom@lio.se . Har du
en bra person att föreslå behöver du inte fråga denna, om du inte vill. Vi i valberedningen tar
kontakt, förklarar vad arbetet i styrelsen innebär och ger annan information. Alla medlemmar i
SFNM är möjliga kandidater. Vi i valberedningen är tacksamma att få dina förslag senast onsdag
28 februari 2007.
I vår och efter sommarens semestrar och ledigheter händer följande som dock snart måste planeras
för ett aktivt deltagande:
En sista påminnelse om ICNC8-kongressen (International conference in nuclear cardiology) i Prag
www.icnc8.org den 29 April - 02 May 2007
Röntgenveckan 2006 arrangeras i Malmö 9-12 Maj 2007 med 18th Nordic Congress of
Radiography och 57th Nordical Congress of Radiology. Mer information finns på
www.rontgenveckan.se. och www.nordiccongress.org
SNM-mötet arrangeras i Washington den 2-6 juni
http://interactive.snm.org/index.cfm?PageID=5584&RPID=1022
I september den 3-7 kan intresserade av radionuklidterapi besöka Ulan Bator i Mongoliet på 2nd
International Conference on Radiopharmaceutical Therapy (ICRT2007) http://www.icrt-07.com
Den 13 - 17 oktober kommer EANMs kongress att hållas i Köpenhamn. Se vidare
http://eanm07.eanm.org för närmare information om denna kongress. Deadline för abstracts är den
6 april 2007, midnight CET.
Slutligen arrangeras International Conference on Clinical PET and Molecular Medicine i Bangkok,
Thailand den 10-14 november 2007 http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/Meetings2007.asp
Denna adress visar också andra kongresser arrangerade av IAEA som kan vara av intresse.
Det finns möjlighet att göra gemensamma resor till flera av dessa konferenser. Information och
intresseanmälan finns hos Seija Ahlén, SAM Nordic, e-post: david@samedical.se
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: sjukhusfysiker Ulrika Dahlén i
Huddinge och vårdenhetschef Lisbeth Palm i BFC i Lund. Överläkare Johan Löfgren på BFC,
klinisk fysiologi i Lund och överläkare Peter Kidron på röntgenavdelningen i Växjö. Vi hälsar dem
hjärtligt välkomna i föreningen.
Arbetet med målbeskrivningar och utbildningsplaner för specialitén bild- och funktionsmedicin
(BFM) fortsätter och målbeskrivningen skall vara fastställd till hösten. Redan nu utannonseras och
anställs läkare på ST-tjänster i BFM så tåget har nu rullat igång på allvar. Mer information
kommer att presenteras på vårmötet.
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Med detta brev följer ett inbetalningskort för medlemsavgiften för 2007. 14 % av medlemmarna
(45 st) har dock fortfarande inte betalt för 2006, och då står det ett nej på kuvertet. Betala då gärna
in 150:- extra eller motsvarande för föregående år. 27 medlemmar har nu i januari uteslutits då de
ej betalt på två år. Några medlemmar har också betalt avgiften men det går ej att spåra dessa
personer. Så om ni är osäkra om läget så hör av er till kassören Birgit Garmelius
(birgit.garmelus@apoteket.se eller telefon 08 - 517 753 57 dagtid.. Meddela gärna undertecknad om
ni önskar utträda ur föreningen. Ni andra som är medlemmar, gör gärna en rekryteringsrunda på er
avdelning så att vi får in 27 (minst) nya medlemmar i denna trevliga multidisciplinära
sammanslutning.
Besök gärna vår hemsida www.svls.se/sektioner/sfn/, där mycket information kan finnas och där
lediga tjänster kan annonseras.
PET-gruppen har varit något inaktiv den senaste tiden men å andra sidan har PET/CTutrustningar nu installerats och tagna i klinisk drift, nu senast i Malmö och Lund. Linköping startar
klinisk drift i senare delen av april månad. PET-gruppen sammankallas igen i samband med
vårmötet i Tällberg.
Till sist en repetition från förra meddelandet; vi önskar att så många som möjligt har sina epostadresser registrerade så att vi snabbt kan få ut information till er, även mellan
meddelandebladsutskick. Så meddela e-postadresser till undertecknad.
Detta var det 16:e och sista meddelandebladet från undertecknad. Jag lämnar nu styrelsen i
samband med årsmötet. Jag får tacka för den tid som jag varit sekreterare och att ha haft förmånen
att skriva dessa blad och därmed också en givande kontakt med många av föreningens
medlemmar. Jag önskar också min efterträdare lycka till med detta arbete i fortsättningen.
Med önskan om en nalkande fin vår och väl mött i Tällberg genom…….
Sven-Åke Starck
sekreterare SFNM

