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Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin

Käre medlem i SFNM,

Efter en dag (eller rättare sagt månader) med byggbuller i öronen så känns det ganska skönt att 
krypa upp i soffan på hemmaplan och författa ett nytt medlemsutskick. De håller på och bygger 
om intill våra lokaler för medicinsk teknik och strålningsfysik, och man blir lite less ibland på 
allt borrande vi väggarna. Tyvärr är det bara lugnet före stormen, för snart ska de börja bygga 
intill Nuklearmedicin också, och det ska sprängas en del vilket känns lite oroligt med tanke på 
utrustningen. Men byggandet är ju nödvändigt och vi får väl hoppas att det blir bra när det blir
färdigt.

Vintern har varit bister i år, och den är verkligen inte över än, men ljuset har kommit tillbaka och 
påminner om att snart är det vår. Och som vanligt på våren så har vi ju ett vårmöte att se fram 
emot! Som ni säkert känner till så kommer årets Vårmöte att hållas i Örebro den 16-18 maj, 
där 16 maj är utbildningsdag. Det finns ett preliminärt program utlagt på vårmötets hemsida, 
www.sfnmvarmotet.se, och det ser väldigt intressant ut med teman om bland annat 
infektionsdiagnostik och SPECT/CT. Vill man själv presentera något som fritt föredrag eller 
poster så går det bra att skicka in ett abstract, och detta ska vara inne senast 10 april. Man har då 
möjlighet att vinna det fina vandringspriset, som trevligt nog finns här i Umeå för tillfället. 
SFNMs årsmöte kommer att hållas den 18 maj, och vill man skicka in en motion så går det bra 
senast den 18 mars. Vårmötet kommer att hålla till i Örebro konserthus, som ligger centralt i 
Örebro, och som nyligen har moderniserats. Det ska verkligen bli trevligt! Som ett litet tips så 
kan jag nämna att Vårmötet även finns på Facebook i år.

På vårmötet så planerar vi i styrelsen att presentera resultatet av vårens verksamhetsenkät. 
Denna har skickats ut till SFNMs kontaktpersoner runtom i Sverige, och vi hoppas förstås på en 
bra svarsfrekvens, för att på bästa möjliga sätt kunna kartlägga den nuklearmedicinska
verksamheten. Enkäten gäller både utrustning och personal, och vi ser den som ett viktigt verktyg 
för att kunna kartlägga eventuella personalbrister inom olika kategorier, nu och i framtiden. 
Planen är att skicka ut verksamhetsenkäter med tätare intervall än vad vi gjort tidigare. Senaste 
gången var 2012 och sedan dess har det som bekant hänt mycket. Mer information om 
verksamhetsenkäten finns på vår hemsida, www.sfnm.se. 

På vårmötet så kommer även den nya svarsmallen för myokardscintigrafi att presenteras. 
Denna håller just nu på att tas fram i samarbete med Equalis, av en mycket kunnig och engagerad 
grupp. Mallen kommer först och främst koncentreras på normala fynd, eftersom variationen när 
det gäller onormala svar är mycket större. Bakgrunden är ett tidigare utskick från Equalis om 
svarsformulering som visade på en stor variation bland deltagarna, och en likriktning är förstås 
eftersträvansvärd. Mallen kommer snart att skickas ut på en remissrunda, där man kan få 
möjlighet att komma med synpunkter. På vårmötet planerar vi även att presentera arbetet som 
Anders Sundin och Per Grybäck håller i, som handlar om nationella rekommendationer för 
hur PET/CT ska utföras. Detta kommer också snart att skickas ut på remiss till de sjukhus som 
bedriver PET/CT-verksamhet.

Om vi blickar lite längre fram i tiden så kommer årets Röntgenvecka också att hållas i Örebro,
den 18-21 september, så örebroarna har verkligen fullt upp i år. SFNM brukar ju vanligtvis bidra 
med en session i det vanliga programmet, men i år kommer vi istället att bidra med en heldags
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ST-utbildning i hybridimaging, främst med inriktning mot PET/CT men det blir även en del om 
SPECT/CT. Om du är intresserad av utbildningen så håll utkik på Röntgenveckans hemsida, för 
detta kommer snart att annonseras. Datumet planeras till den 20 september, och det kommer att 
finnas 33 platser.

Om en endagarskurs i hybridimaging känns för lite, så planeras en större kurs i hybridimaging
till hösten, i SFNMs regi. Denna kommer att gå i Lund vecka 47 och håll gärna utkik på vår 
hemsida för vidare information, om du är intresserad.  

I höst har vi ju också EANM-kongressen att se fram emot, och i år kommer den att vara i 
Düsseldorf. Där har jag aldrig varit, och planen är definitivt att åka dit, förhoppningsvis 
tillsammans med en poster om vi hinner få till ett bra abstract. Konferensen kommer att hållas 
13-17 oktober, och sista dag för inskickning av abstracts är 25 april. Mer information finns på 
http://www.eanm.org/congresses-events/future-congress/

Kanske vill även du åka till EANM, eller någon annan konferens, och behöver ett ekonomiskt 
bidrag? Sista ansökningsdag för vårens resestipendier från SFNM är 30 april, så det finns 
fortfarande gott om tid att fundera på 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 finns på vår 
hemsida, http://www.sfnm.se/. 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.

Med detta vill vi önska en fortsatt trevlig vinter och vår!

Styrelsen genom

Anne Larsson Strömvall
Sekreterare




