
Reseberättelse för SFNM:s vårmöte 2018 i Örebro 

 

 

Vårmöteskommittén hälsade oss välkomna till Örebros Konserthus och presenterade 

programmet. 

 

Utbildningsdagen handlade om renrum.  

SSM:s och Läkemedelsverkets krav på renrum presenterades av respektive representanter. 

Under eftermiddagen fick vi fördjupa oss i hur föreskrifter används och hur det går till när 



man bygger renrum med Östgöta-gänget (del av presentationen med focus på GMP i renrum 

hade jag ansvar för  ). Jobbar man med radiofarmaka är det viktigt att man har koll på sina 

beredningar och detta presenterades från Region Skåne. Fortsättningen på dagen blev med 

gänget från Sundsvall om IBC och sist men inte minst Region Örebro om Ga-68. 

Efter ett litet break, var vi tillbaka till Konserthuset för mingel och fortsatt samverkande. 

 

Även torsdagen bjöd på underbart väder och mycket mera inom flera olika områden.  

Samtidigt som vårmötet tog upp Infektionsdiagnostik: ortopediska protesinfektioner, 

Kärlgraft och Endokardit, satt vi sakkunniga i eget möte med representant från 

Läkemedelsverket för att diskutera viktiga frågor vid både ombyggnation och praktiska 

vardagliga uppgifter med krav från Läkemedelsverket. Mycket givande och behövligt. Efteråt 

anslöt vi oss till utbildningsdagens presentation från SSM om nya författningar samt 

presentation om Nuklearmedicinska utbildningar i Sverige. 

Efter välsmakande lunchen fortsatte vi med företagspresentationer av sponsorer: 

CURIUM,GE, SIEMENS, Bayer och SAM-nordic. 

Eftermiddag leddes av Örebro-gänget och ägnades åt SPECT/CT, Renografi samt redovisning 

av enkät. Efter kaffet fick vi lyssna på tema 3: peniscancer: bakgrund, sentinel node och 

PET/CT och nuklearmedicinsk diagnostik vid peniscancer.  

Dagens presentationer avrundades med Equalis. 

Kvällen bjöd på trevlig bankett på Club 700. God mat, dans och inte minst Bengt Frithiofsson, 

Zlatan och Björn Ranelid var där då. (Ibratec och Zlatan i renrum var höjdare  ) 

 

Fredagen fortsatte med fria föredrag och SFNM:s årsmöte. 

Efter kaffet lyssnade vi på hjärtdiagnostik. Därefter fortsatte SFNM redogörelse för nationell 

svarsmall för myocardscintigrafi, nationella riktlinjer för PET/CT och redovisning av 

verksamhetsenkät. 

Sist men inte minst blev prisutdelning för bästa abstrakt och avslutning av Örebros 

vårmöteskomitten.  

 



 

Jag vill också tacka Svensk Förening för Nuklearmedicin för resestipendiet och möjligheten 

att delta både som talare och åskådare vid Vårmötet 2018 i Örebro. 

Och tack Örebro för välorganiserat Vårmöte 2018. 

 

Danijela Leski sakkunnig Apoteket AB Linköping 

 


