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SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN 
 

Nu är det högtryck, både inom nuklearmedicin och på väderfronten. Solen är lika het som ämnet 

”molecular imaging”.  Det är ändå skönt att känna den medvind som finns för nuklearmedicin i 

och med det stora intresset runt de nya metoderna. Vid årsmötet blev det några förändringar i 

styrelsen. Detta meddelande har satts samman av avgående sekreterare, så att den tillträdande kan 

skolas in lite försiktigt.  

Först i detta meddelande vill vi tacka Jan-Erik Bergkvist och medarbetare på Nuklearmedicin i 

Falun för en mycket fint anordnad utbildningsdag och vårmöte, med ca 125 respektive 190 

deltagare. Mötet var förlagt till vykortsfagra Tällberg vid Siljans strand som ”tältmöte” vilket 

ibland upplevdes som ”stormigt”.  

Det vetenskapliga innehållet var också mycket bra med föreläsningar inom klassisk 

skelettscintigrafi ”som mormor kan bedöma” av Hans Rydman och framtida skelett-PET av Jens 

Sörensen. Efter lunch fick vi oss till livs ett underhållande föredrag av Per Eksell om scintigrafi 

på hästar och andra varelser. Vad som händer vid PET/CT på Karolinska sjukhuset berättade far 

och son Stig och Patric Larsson om, och mötet avslutades med aktuellt om Captroprilrenografi 

och AVRD av nestorn på området Göran Granerus. Däremellan fick vi oss till livs flera kortare 

och längre föredrag inom skilda områden och en paneldiskussion kring introduktion av PET i 

Sverige. 

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 Åsa Jonson och medarbetare för 

”Mätning av fingerdoser vid arbete i hot-lab Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås”.  

Festmiddagen avnjöts, på hotell Dalecarlia med fantastisk underhållning med skönsång i Tommy 

Körberg-klass och lokal musik uppblandat med en del ekivoka historier som lockade till många 

skratt. Därefter vidtog den sedvanliga dansen till skön 60- och 70-talsmusik. 

Vid vårmötet tilldelades Göran Granerus, docent och överläkare på Universitetssjukhuset i 

Linköping och professor emeritus Klas Måre, hedersmedlemskap i föreningen. Båda dessa har 

arbetat inom verksamheten i lång tid och haft stor betydelse för utvecklingen inom 

nuklearmedicinen och är väl värda sina hedersmedlemsskap. 

Vid årsmötet invaldes fyra nya medlemmar i styrelsen, Bertil Axelsson, sjukhusfysiker i Växjö, 

Håkan Geijer radiolog i Örebro, Peter Gjertsson klinisk fysiolog i Göteborg och apotekare 

Ingvild Parnerud i Umeå. 

Sven-Åke Starck valdes till ny ordförande, och en presentation av honom medföljer detta 

utskick. 

Birgit Garmelius och Eleonor Vestergren avtackades för förtjänstfullt styrelsearbete genom åren 

där båda har gjort utmärkta arbeten som kassör respektive web-redaktör i styrelsen.  

Arbete pågår med målbeskrivningarna för den nya specialitén, dels i arbetsgrupp inom 

nuklearmedicin och dels i specialitetsövergripande arbetsgrupp med deltagare från  SFMR, 
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SFKF, SFNR och SFNM. Uppdraget är att skapa en målbeskrivning enligt SoS mall. Denna 

målbeskrivning blir en styrande författning som SoS planerar att besluta kvartal i 2008. 

Dessutom ska en utbildningsbok som kan revideras vid behov formuleras. Denna kommer att 

mer detaljerat beskriva innehållet i utbildningen. Diskussion föres om tillgogoräknande av tid 

från basspecialiteten, innehåll från grenspecialiteterna i basen, utbildningsstruktur mm. Troligen 

landar bas + grenutbildningen på totalt cirka 6 år trots att alla specialitetsutbildningar ska vara 

minst 5 år. Den kortare tiden beroende på att det finns möjligheter till tillgodoräknande mellan 

bas och gren.  

I Europa har EANM och ESR skapat ett gemensamt dokument för kompetensutvecklingen av 

läkare som ska arbeta med hybrid imaging, dvs SPECT/CT och PET/CT. Gemensamt för de tre 

föreslagna modellerna är att för bedömning av dessa undersökningar krävs kompetens inom såväl 

nuklearmedicin som radiologi. Detta kan fördelas på en eller två läkare beroende på 

kompetens/utbildningsnivå. 

Efter sommarens ledigheter och rekreation finns några intressanta kongresser att se fram emot: 

Årets europamöte i EANMs regi ordnas denna gång i Köpenhamn den 13 till 17 oktober. Se 

hemsidan www.eanm.org för mer information, anmälningar med mera. Den 22 juni går 

anmälningstiden för lägre avgift ut.  

I Bangkok arrangeras International Conference on Clinical PET and Molecular Medicine den 10-

14 november  http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/Meetings2007.asp 

Årets Riksstämma äger rum den 28-30 november på Stockholmsmässan. 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 15 juni.  

På rikstämman blir det också ett sektionssymposium om lungdiagnostik. Bild- och 

funktionsdiagnostik av kardiopulmonella sjukdomar under ledning av Björn Jonson från Lund. 

Inbjuden gästföreläsare är Adil Al Nahas, chef för Nuklear Medicine, Hammersmith Hospital, 

London, UK 

Det finns flera andra intressanta symposier såsom MR, CT eller något annat? Ett val av för 

remittenten eller röntgenläkaren? (Lars Gunnar Månsson), Hur kvalitetssäkrar vi bäst den nya 

specialiseringstjänstgöringen? (Bo Lindblom) m.m.. 

Nästa år och vår, 2008, arrangeras vårmötet av Gunnar Lindblom och medarbetare i Linköping. 

Gunnar har erfarenhet som vårmötesarrangör i Växjö så det bådar gott för ännu ett bra möte den 

14-16 maj i Linköping. Vi ser fram emot att mötas på dessa kongresser under året som kommer. 

Fyra resestipendier (av fem sökande) har utdelats till Lena Claeson, Skövde Britt-Marie Jansson 

och Susanne Olsson, Lund och Ann-Marie Danielsson, Stockholm. Alla för deltagande i 

utbildningsdag och vårmöte i Tällberg. Deras reseberättelser kommer att finnas på föreningens 

hemsida.  

Sedan förra utskicket har följande nya medlemmar invalts i föreningen;  

Överläkare Helen Persson Kastberg, klinisk fysiologi/nuklearmedicin, Gävle 

Överläkare Samir Saha, klinisk fysiologi & sjukhusfysik, Sundsvall 

Sjukhusfysiker Sofie Wickström. Södersjukhuset,VO bild, Stockholm 

Överläkare Dan Sandberg, Nuklearmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala 

Överläkare Hans Svensson, röntgenavdelningen, Halmstad 

Farm dr Bengt Persson, Läkemedelsverket, Uppsala 

Sjukhusfysiker Maria Ohlson, MTF diagnostik, SU, Göteborg 

Sjukhusfysiker Johanna Dalmo, MFT Diagnostik, SU,  Göteborg 
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Receptarie Emma Jansson, Karolinska apoteket, Stockholm 

Receptarie Lotta Blom, Karolinska apoteket, Stockholm 

Sjukhusfysiker Sofia Kopf, sjukhusfysik, Karlstad 

Schering Nordiska AB i Järfälla  

Ingvild Parnerud, farmaceut, Umeå 

Enn Maripuu, sjukhusfysiker, Uppsala 

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 nuklearmedicin kan annonseras (kostnad 

2500:- inklusive e-postutskick till majoriteten av medlemmarna). 

I samband med vårmötet initierade PET-gruppen återigen ett möte där PET-användare hade 

med sig egna patientfall för diskussion och second opinion. PET-gruppen planerar nu också att 

ordna en kurs för BMA och röntgensjuksköterskor för handhandhavande av gemensamma 

modaliteter PET/CT och SPECT/CT. Behovet finns att respektive yrkeskategori skall kunna 

utföra varandras arbete vid dessa nya modaliteter och som de ej ännu kan idag. 

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

annan information mellan utskicken.  

 

Presentation: Bertil Axelsson 

Ny sekreterare? Varför då? När det fungerade så bra med Sven-Åke. Men eftersom Sven-Åke 

blir ordförande så får någon annan ta ansvar för sekreterarjobbet. 

Er nya sekreterare är inte så ny. Jag har arbetat som sjukhsufysiker sedan 1970-talet. De första 

dryga tjugo åren arbetade jag på Karolinska sjukhuset i Solna och sedan 10 år på Centrallasarettet 

i Växjö. Under alla dessa år har jag arbetat i huvudsak med röntgenfysik och nuklearmedicin. Det 

har varit intressant att följa utvecklingen som ofta verkar gå i etapper. Just nu har vi en ny rusch 

med PET-CT, PET-MR och SPECT-CT.  Det gör ju att det finns mycket intressanta ämnen att 

kasta sig över. Jag kan inte bidra till styrelsearbetet med ungdomlig entusiasm (nu för tiden åker 

jag hellre till sommarstugan över helgen än sysslar med mätningar på gammakameran) men jag 

tror nog att jag fortfarande kan lära mig lite nya saker och jag är intresserad av vart utvecklingen 

kan leda och hur vår förening kan delta i utvecklingen. 

 

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

 

 

Bertil Axelsson 

sekreterare SFNM 
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