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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM) 2018
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 området
nuklearmedicin i Sverige.
Vid verksamhetsårets början hade föreningen 381 enskilda personer och 15 firmor som
medlemmar. Under året har 22 nya medlemmar tillkommit. 11 medlemmar och 2
företagsmedlemmar har begärt utträde. 52 medlemmar har strukits som följd av fortsatt
uppdatering av medlemsregistret.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Elin Trägårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus,
Malmö
Vice ordförande: Morten Scheike, Nuklearmedicin/klinisk fysiologi, Helsingborgs lasarett,
Helsingborg
Sekreterare: Anne Larsson Strömvall, Strålningsfysik, CMTS, Norrlands universitetssjukhus,
Umeå
Vetenskaplig sekreterare: Anders Sundin, Radiologi och molekylär avbildning, Institutionen för
kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet
Facklig sekreterare: Eva Olsson, Fysiologiska kliniken, Nuklearmedicin, Linköpings
universitetssjukhus
Skattmästare: Margareta Ögren, Radiokemi, BFM, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Webbredaktör: Morten Scheike (även vice ordförande)
Ledamöter: Agnieszka Athley, Nuklearmedicin/Radiologi, Centrallasarettet, Växjö,
Ann-Christine Bergh, Nuklearmedicin/Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, Cathrine Jonsson, Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm, Helena Löfling, Nuklearmedicin, Länssjukhuset Ryhov
Jönköping och Katarzyna Fröss-Baron, Bild- och Funktionsmedicinskt Centrum, Akademiska
Sjukhuset, Uppsala.
Revisorer har under verksamhetsåret varit Håkan Geijer och Pia Säfström med Sten Carlsson
och Sven-Eric Svensson som revisorssuppleanter.
Styrelsen har under 2018 haft 10 protokollförda sammanträden. Kommunikationen med
medlemmarna sker via föreningens hemsida, i samband med årsmötet och via medlemsutskick.
Meddelandeblad har skickats ut vid två tillfällen under 2018.
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 Martin Andersson och Elin Lindström.
På föreningens hemsida kan man ta del av reserapporter från de deltagare som har hunnit
inkomma med dessa. Värt att notera är att ingen ansökan kom in vid höstens omgång, och vi
hoppas på fler ansökningar i år.
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Årets vårmöte arrangerades i Örebro 16-18 maj. Mötet var mycket uppskattat, och hölls i en
vacker omgivning. Årets utbildningsdag hade ett tema om renrum, och vårmötet hade teman om
bland annat infektionsdiagnostik och SPECT/CT. Vi fick även lyssna till fria föredrag och
Equalis’ presentation, och vi hade tid att titta på företagens utställningar och ett antal postrar.
SFNMs årsmöte hölls på fredagen. På utbildningsdagen var det mingelmiddag på Örebros
Konserthus, och på torsdagen var vi på en mycket trevlig middag med underhållning på Club
700.
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 Düsseldorf, och föreningen var representerad bland föreläsare, posterdeltagare och
mötesdeltagare. Vid årets EANM National Delegates’ Assembly representerades vi av antingen
Anders Sundin eller Anne Larsson Strömvall.
Vi har under 2018 arbetat med och sammanställt en verksamhetsenkät, och delar av denna
presenterades även på vårmötet i Örebro. Den slutliga rapporten har skickats ut till alla
medlemmar, och resultaten som har med bemanning att göra kommer att diskuteras på ett
chefsmöte i samband med vårmötet i Malmö. Under 2018 påbörjade vi även arbetet med en
verksamhetsenkät som ska kartlägga forskning och utbildning inom nuklearmedicin. Delar av
dessa resultat kommer att presenteras på vårmötet i Malmö.
SFNM var representerat på Röntgenveckan 2018 som hölls i Örebro, med en ST-utbildningsdag
om hybrid-imaging. Utbildningen var uppskattad, och förhoppningsvis får vi arrangera fler STkurser i framtiden.
Föreningen har vid SLS fullmäktigemöte (årsmöte) representerats av Anders Sundin.
SFNMs styrelse har under året svarat på remisser från bland annat SLS, RCC, SLF,
Socialstyrelsen och EANM, exempelvis remisser för nya vårdprogram och standardiserade
vårdförlopp.
När det gäller SFNMs kursverksamhet 2018 så hölls kursen i hybrid-imaging 19-23 november i
Lund. Kursen blev snabbt fullbokad och det beslutades då att den även skulle gå under våren
2019 i Umeå.
I SFNMs styrelse ingår en representant från Equalis’ expertgrupp, Cathrine Jonsson. Vi har
under 2018 skickat ut en nationell svarsmall för myokardscintigrafi, som resultat från den
arbetsgrupp från Equalis och SFNM som har arbetat med detta. En ny arbetsgrupp har satts
samman som fortsätter arbetet med att ta fram en nationell svarsmall för statisk njurscintigrafi.
Den nya personuppgiftslagen trädde i kraft den 25 maj 2018, och vi har därför skärpt upp
hanteringen av personuppgifter, både när det gäller SFNMs hemsida och medlemsregister.
Information har gått ut till medlemmarna om detta, och följer även med välkomstmailet till nya
medlemmar.
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Intäkterna kommer huvudsakligen från överskott vid
vårmöten och från medlemsavgiften.
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