
Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin

Käre medlem i SFNM,

Då var det dags för ett medlemsutskick igen! Här i Umeå har vi ganska kallt höstväder just 
nu, så jag har redan börjat nedräkningen till EANM-kongressen i Barcelona, 15-19 oktober. 
Programmet ser intressant ut, och vädret kan säkert bli fint, och jag ser verkligen fram emot 
att få träffa er och andra som är verksamma inom vårt område. En intressant konferens kan ju 
också behövas som inspiration för planeringen av det kommande vårmötet! Som ni säkert vet 
så kommer vårmötet 2017 att hållas i Umeå, och det ser vi fram emot. Bocka av datumen 17-
19 maj i kalendern redan nu, så att ni inte missar vårens höjdpunkt!

Vi ska göra vårt allra bästa för att överträffa det här årets vårmöte som hölls i Jönköping, 
men det kommer inte att bli lätt. Ni som var där håller säkert med mig om att det var ett 
mycket trevligt och intressant vårmöte, med teman om paratyreoidea och Parkinsons 
sjukdom. Jag skulle också vilja framhålla utbildningsdagen som var inriktad mot sentinel 
node, där vi fick lära oss mycket nytt om lymfsystemet och olika tumörsjukdomar som 
malignt melanom. Middagen med underhållning på Stora hotellet var mycket trevlig, och vi 
vill gärna tacka Jönköping igen för ett väl genomfört vårmöte!

Från och med årsmötet som vi hade i samband med vårmötet, så har vi också tre nya 
styrelsemedlemmar, Anders Sundin, Ann-Christin Berg och Morten Scheike. Anders Sundin 
är radiolog och professor på Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala Universitet. 
Ann-Christin Berg är röntgensjuksköterska på Nuklearmedicin/Klinisk Fysiologi på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Morten Scheike är överläkare inom nuklearmedicin/
klinisk fysiolog på Helsingborgs lasarett. Varmt välkomna till styrelsen! Vi vill naturligtvis 
också passa på att än en gång tacka de styrelsemedlemmar som slutat, Helén Almquist, 
Agnetha Norén och Rimma Axelsson, för era år i styrelsen och allt arbete som ni har lagt ned. 

Vi vill även tacka Per Grybäck för hans två år som ordförande! Som ni säkert vet så har vi en 
ny ordförande sedan årsmötet, Elin Trägårdh, och jag tänkte ge henne möjligheten att 
presentera sig här: 

Jag är specialistläkare i Bild- och funktionsmedicin samt Nuklearmedicin och arbetar vid 
Bild och Funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Skånes universitetssjukhus. Jag 
är också docent vid Lunds universitet och chef för en forskargrupp med det i sammanhanget 
passande namnet Nuklearmedicin. Kliniskt har jag framför allt erfarenhet av PET-CT och 
myokardscintigrafi. Privat blir jag snart mamma för andra gången, men planerar att fortsätta 
arbetet som ordförande för SFNM även under föräldraledigheten. Jag ser mycket fram emot 
arbetet som ordförande och vill uppmuntra er att höra av er om det är någon särskild fråga 
ni vill att vi tar upp i styrelsen eller om det är något evenemang ni vill att vi ska annonsera 
via hemsidan.

Tack Elin, då tar jag över igen! Styrelsen har i början av september haft sitt årliga internat, 
och i år bestämde vi att hålla till i Skåne istället för på västkusten, och valde till slut Hotell 
Gässlingen i Skanör. Det var ett trevligt hotell som låg vackert vid en gammal kyrka, inte 
långt från havet, och vi hade två produktiva dagar. Som jag nämnt i ett tidigare medlemsbrev 
så planerar vi en verksamhetsenkät inom nuklearmedicin, för att kartlägga hur det ser ut i 
Sverige, både på personal- och tekniksidan. Det är förstås mycket intressant att se hur det ser 



ut med återväxten inom nuklearmedicin, inför kommande pensionsavgångar. En arbetsgrupp 
bestående av styrelsemedlemmarna Eva Olsson, Per Grybäck, Ann-Christin Berg och Sigrid 
Leide Svegborn kommer att arbeta med enkäten. Vi hoppas förstås få in så många svar som 
möjligt så att vi får en heltäckande bild, och vi hoppas att allt ska vara färdigställt under 
senare delen av våren, så att resultaten kan presenteras på vårmötet. 

En annan fråga vi planerar att arbeta med är nationella riktlinjer för utförande av och 
indikationer för PET/CT. Sådana finns ännu inte i Sverige, men finns i t ex Danmark och 
Storbritannien, och vi tror att ett sådant material bland annat skulle vara till stor hjälp för 
sjukhus som är i sin uppstartsfas när det gäller PET/CT. Vi planerar att bilda en grupp med 
deltagare från olika sjukhus i Sverige som kan arbeta med detta, för att riktlinjerna ska få 
nationell förankring.

Sista ansökningsdag för höstens resestipendier är 30 oktober, så det börjar bli dags att 
fundera på intressanta konferenser och möjliga resmål. Som vanligt gäller att man som mest 
kan ansöka om 10 000 kronor. Man ska ha varit medlem i minst ett år, och man kan söka för 
kongresser och andra resor som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor så 
värderas det högt att ha ett eget bidrag. Mer information och blankett för ansökan finns på vår 
hemsida, och där kommer vi även att publicera den reserapport som man ska inkomma med 
efter resan. Nytt för i år är att vi även tar emot ansökningar om man behöver lite ekonomisk 
starthjälp för nya utvecklings- eller forskningsprojekt. Även där har vi ett tak på 10 000 
kronor, och pengarna kan t ex användas till material som behövs för att få igång projektet, 
dock inte för lönekostnader. Samma blankett som för resestipendierna kan användas, men 
projektet, och vad pengarna ska användas till, måste beskrivas i en separat bilaga.

Tidigare under hösten så fick vi ett tips från Sven Richter på SSM, om att länka till intressant 
material på IAEAs hemsida, bland annat till den nya ”Atlas of Skeletal SPECT/CT Clinical 
Images”, vars sammanställning av olika fall absolut kan vara intressant att studera. IAEAs 
skrifter är gratis som pdf-filer, vilket förstås är mycket bra, men de kan vara lite svåra att hitta 
ibland. Just den här sammanställningen finns på:
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10936/Atlas-of-Skeletal-SPECT-CT-Clinical-Images

Annars så vill vi gärna flagga för Equalis användarmöte och vill förstås även rekommendera 
så många som möjligt att delta i Equalis viktiga kvalitetsarbete. Årets användarmöte är 
planerat till den 22 november på Klara Konferens i Stockholm. Jag tror inte att man kan 
anmäla sig än, men bocka gärna av 22 november i kalendern redan nu.

Med detta vill vi önska en fortsatt trevlig höst! Hoppas att vi ses på EANM-kongressen i 
Barcelona!

Styrelsen genom

Anne Larsson Strömvall
Sekreterare




