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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM) 2016
Föreningen är Svenska Läkaresällskapets (SLS) sektion för nuklearmedicin och Svenska
Läkarförbundets specialitetsförening för nuklearmedicin. I sektionen välkomnas alla som arbetar
med eller verkar för nuklearmedicin, oavsett yrkesbakgrund eller verksamhetsområde.
Föreningen verkar för utbildning, forskning, metodutveckling och kvalitetssäkring inom
nuklearmedicinområdet i Sverige.
Vid verksamhetsårets början hade föreningen 395 enskilda personer och 13 firmor som
medlemmar. Under året har 31 nya medlemmar tillkommit och 4 medlemmar har begärt utträde.
23 medlemmar som saknar aktuella kontaktuppgifter, och som inte betalat medlemsavgift på
flera år, har strukits. Under året har även 2 nya företagsmedlemmar tillkommit.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Elin Trägårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus,
Malmö
Vice ordförande: Johanna Svensson, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborg
Sekreterare: Anne Larsson Strömvall, Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik,
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Vetenskaplig sekreterare: Anders Sundin, Radiologi och molekylär avbildning, Institutionen för
kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet
Facklig sekreterare: Eva Olsson, Fysiologiska kliniken, Nuklearmedicin, Linköping
Skattmästare: Sigrid Leide Svegborn, Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Webbredaktör: Annmarie Svensson, Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin, Skånes
Universitetssjukhus, Lund
Ledamöter: Ann-Christine Bergh, Nuklearmedicin/Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg, Per Grybäck, Röntgenkliniken, Karolinska
universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Morten Scheike, Nuklearmedicin/klinisk fysiologi,
Helsingborgs lasarett, Helsingborg och Pia Törndahl, Läkemedelsenheten Region Kronoberg,
Centrallasarettet, Växjö.
Revisorer har under verksamhetsåret varit Håkan Geijer och Pia Säfström med Sten Carlsson
och Sven-Eric Svensson som revisorssuppleanter.
Styrelsen har under 2016 haft 9 protokollförda sammanträden. Det har även varit en extrastämma
i Malmö den 15 september, eftersom vi olyckligtvis glömde att välja om Johanna Svensson på
årsmötet i Jönköping. Kommunikationen med medlemmarna sker via föreningens hemsida, i
samband med årsmötet och via medlemsutskick. Meddelandeblad har skickats ut vid två tillfällen
under 2016.
En viktig del i föreningens arbete är att stimulera medlemmarna till aktivt deltagande vid möten,
konferenser och symposier. Detta sker genom att föreningen delar ut resestipendier vid två
tillfällen per år. Resestipendier har under året beviljats Berit Olsson, Helena Lizana, Abir
Nasr, Mats Stenström, Kerstin Heurling och My Jonasson. På föreningens hemsida kan man
ta del av reserapporter från de deltagare som har hunnit inkomma med dessa.
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Årets vårmöte arrangerades i Jönköping, och var förlagt till Kulturhuset Spira. Mötet var mycket
intressant och trevligt, och som vanligt var det utbildningsdag på onsdagen. På utbildningsdagen
var det huvudsakliga temat sentinel node, där det gjordes en grundläggande genomgång om bland
annat lymfsystemet och olika tumörsjukdomar som malignt melanom. Under vårmötesdagarna
var det bland annat teman om paratyreoidea och Parkinsons sjukdom, men vi fick även lyssna till
fria föredrag och Equalis’ presentation. SFNMs årsmöte hölls på fredagen. Vi hade även tid att
titta på företagens utställningar och ett antal postrar. Mötet var mycket lyckat, och inkluderade
också en trevlig middag med underhållning på Stora Hotellet.
Föreningen representerar Sverige i European Association of Nuclear Medicine (EANM) och i
World Federation of Nuclear Medicne & Biology (WFNMB). Årets EANM-kongress var förlagd
till Barcelona, och föreningen var representerad bland föreläsare, posterdeltagare och
mötesdeltagare. Vid årets EANM National Delegates’ Assembly representerades vi av Peter
Gjertsson.
SFNM var representerat på Röntgenveckan 2016 som hölls i Stockholm, där årets tema var
”värdebaserad radiologi”. SFNM deltog med en session om radiologisk och nuklearmedicinsk
terapimonitorering. På Onkologidagarna i Västerås deltog vi med en session om nya tekniker vid
CUP-avbildning och andra tumörer. Sessionerna har varit uppskattade och vi vill gärna fortsätta
med dessa engagemang.
SFNMs styrelse är en av SSMs referensgrupper när det gäller revisionerna av de nya
föreskrifterna, och har under året svarat på en konsekvensutredning om de förslagna
föreskrifterna om medicinska exponeringar. Vi har även besvarat SSMs underhandsremiss av
förslag till bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med tekniska anordningar och
radioaktiva ämnen. Styrelsen har under året även svarat på remisser från bland annat SLS, RCC,
SVF och EANM.
När det gäller kursverksamheten 2016 så hölls kursen i Hybrid Imaging i Umeå den 3-7 oktober i
SFNMs regi. Att döma av kursutvärderingarna så fick kursen ett positivt mottagande.
Vi har under året tillsatt en arbetsgrupp för en ny verksamhetsenkät, som ska hjälpa till att
kartlägga både personal- och tekniksidan inom nuklearmedicinområdet i Sverige. Arbetsgruppen
består av styrelsemedlemmarna Eva Olsson, Per Grybäck, Ann-Christine Bergh och Sigrid
Leide Svegborn.
Vi har tidigare haft en representant från SFNMs styrelse i Equalis’ expertgrupp. Så är inte längre
fallet, och vi har därför kommit överens med Equalis om att ha en kontaktperson från styrelsen
som kan vara med på Equalisgruppens möten eller hålla sig informerad på annat sätt. Morten
Scheike är utsedd till kontaktperson.
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Intäkterna kommer huvudsakligen från överskott vid
vårmöten och från medlemsavgiften.
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