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Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin

Käre medlem i SFNM,

Trots ett envetet snöfall så börjar det kännas som om våren kanske är på gång, om inte annat så 
börjar det ju bli lite ljusare på dagarna. Och då är det ju absolut dags att krypa ur sitt ide och 
författa ett nytt medlemsutskick igen! Vi i Umeå är i full färd med planeringen inför Vårmötet, 
och vi vill ju förstås passa på att göra reklam för oss i god tid, så jag börjar med lite information 
om det. Vi ser verkligen fram emot att få träffa er alla, och vi ska göra vårt bästa för att se till att 
det blir ett trevligt och intressant möte!

Vårmötet äger alltså rum här i Umeå 17-19 maj, där 17 maj är utbildningsdag. Vi kommer att 
hålla till i vårt nya lite futuristiska kulturhus, Väven, som ligger centralt och vackert beläget vid 
älven. På utbildningsdagen börjar vi med ett block om fysik/kemi/strålskydd för att sedan gräva 
ned oss i temat neuroendokrina tumörer. På själva vårmötet kommer det att vara teman kring 
prostata, amyloidos, hjärna och standardiserade vårdförlopp. Gå gärna in på hemsidan, 
www.sfnmvarmotet.se, och titta på programmet som i och för sig är preliminärt än så länge. En 
del av er har säkert anmält er redan, men för er som inte har gjort det så finns anmälningsblankett 
och mer information på hemsidan. Ett tips kan vara att passa på att anmäla sig innan 
anmälningsavgiften höjs den 1 april. Om du själv vill bidra till vårmötet så går det bra att skicka 
in ett abstract, och sista datumet för det är 7 april. Hoppas att vi får in många spännande bidrag!
Ett annat datum att hålla reda på är 18 mars, vilket är deadline om man vill skicka in en motion 
till SFNMs årsmöte, som kommer att hållas på torsdagen den 18 maj. Jag tar tacksamt emot 
eventuella motioner. Varmt välkommen hit till Umeå!

Det ser ut att bli ovanligt många intressanta kurser under året, som jag gärna vill tipsa om. Först 
så har vi en kursen Nuklearmedicinsk fysik och teknik, som går 20-24 mars i Lund. Kursen riktar 
sig till läkare, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, verksamma inom 
nuklearmedicinsk diagnostik. Mer information, samt anmälningsblankett, finns på hemsidan 
http://www.med.lu.se/klinvetlund/klinisk_fysiologi/kurser/nuklearmedicinsk_fysik_och_teknik. 
Det bör påpekas att sista anmälningsdag är 28 februari, så tveka inte utan anmäl dig direkt om du 
är intresserad!

Om du är mer intresserad av nuklearmedicinsk njurdiagnostik så finns det en intressant kurs 8-10 
maj i Malmö. Målgruppen är läkare, BMA/SSK och fysiker med intresse för nuklearmedicin, och 
mer information finns på http://www.numema.se/courses.html. Det är mycket på gång i Skåne
just nu. Den 29 maj-1 juni så går det en matnyttig kurs i myokardscintigrafi i Lund. Även den här 
kursen har en bred målgrupp, och mer information, samt anmälningsblankett, finns på 
http://www.med.lu.se/klinvetlund/klinisk_fysiologi/kurser/myokardscintigrafi. 

Om vi blickar fram i tiden mot hösten, så kommer årets kurs i Grundläggande Nuklearmedicin att 
gå av stapeln i Nice den 1-8 oktober, så bocka av de dagarna i kalendern om du är intresserad. 
Det är ju inte så dumt med lite sol och värme i oktober! Kursen riktar sig främst till ST-läkare 
inom området, men andra yrkeskategorier är också välkomna i mån av plats. Sista anmälningsdag 
är 20 mars, och mer information om den här viktiga kursen finns på hemsidan 
http://www.karolinska.se/globalassets/global/sjukhusfysik/kurs-i-grundlaggande-nuklearmedicin-
1-8-oktober-2017.pdf.
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Sista ansökningsdag för vårens resestipendier från SFNM är 30 april, så det är ett litet tag kvar, 
men det kan ju vara bra att börja fundera redan nu på intressanta konferenser och möjliga resmål.
Som vanligt gäller att man som mest kan ansöka om 10000 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 kommer snart att finnas på vår hemsida. Föreningens ekonomi är 
fortfarande god, vilket förstås inte minskar chanserna för att få ett resestipendium. Efter resan ska 
man inkomma med en reserapport som sedan publiceras på hemsidan.

Något som kanske inte alla känner till är att man även kan ansöka om resestipendier från den 
skandinaviska föreningen SSCPNM, Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear 
Medicine. Man måste vara medlem i någon av de nationella föreningarna för att få söka, och 
vårens deadline är 31 maj. Det finns även möjlighet att få ekonomiskt bidrag för att anordna ett
vetenskapligt symposium, vilket också kan vara bra att känna till. Gå gärna in på föreningens 
hemsida för mer information, http://www.sscpnm.com/. 

I höst så kommer EANM-kongressen att hållas i Wien, 21-25 oktober. Jag är väldigt förtjust i 
den staden, så jag ska absolut försöka se till att åka dit i år. Men vårmötet blir som sagt på 
hemmaplan för min del, hoppas att vi ses då!

Med detta vill vi önska en fortsatt trevlig vår!

Styrelsen genom

Anne Larsson Strömvall
Sekreterare




