Käre medlem i SFNM,
Efter ett tufft 2020 ser vi nu fram mot ett ljusare 2021. Nuklearmedicin i Sverige har också
påverkats av pandemin med en del förändrat arbete, inställda kurser och
utbildningstillfällen. Därför är det skönt att få ha något roligt att se fram mot – och det har
vi! Vi längtar efter att få träffas på riktigt - IRL som många numera säger– och vi kommer dit,
men vi är inte riktigt där ännu så håll ut alla kollegor!
SFNM styrelse har huvudsakligen arbetat med två saker sista halvåret. Att få till ett Vårmöte
samt att göra ett nytt utskick av den nuklearmedicinska enkäten.
Vårmötet – går av stapeln 19-20 maj 2021. Mötet blir digitalt och vi kommer att sända två
heldagar från olika delar av landet. Våra kollegor i Växjö har gjort ett otroligt arbete för att få
till ett bra program för Vårmötet 2021. Anmälan sker företrädelsevis per sjukhus så att alla
som vill kan ha möjlighet att delta i de olika webinar-delarna. Det kommer också vara öppet
för individuell anmälan. Abstract kan man redan nu skicka in – gör gärna det!
Ta gärna en titt på Vårmötets hemsida. All detaljinformation om webinar-delen och anmälan
läggs snart ut så håll utkik. Länk till Vårmötet 19-20 maj 2021 nedan;
https://sfnmvarmotet.se
Från Vårmötets hemsida:
”Vi ska trots osäker nutid blicka framåt mot spännande nyheter inom bland annat
myocardscintigrafi, strålskydd, PET/CT och immunterapi, få uppleva en tidsresa från Hal O.
Angers scintillatorkamera till dagens modernaste SPECT-maskiner samt få värdefulla
utbildningstips. Vi hoppas kunna presentera ”landet-runt” överblick i form av digitala
abstracts och det senaste från Equalis och SFNMs styrelse.”
Enkäten – är ett otroligt viktig underlag för vårt kliniska arbete, kompetens och utbildning
inom Nuklearmedicin. Enkätgruppen har nu arbetat intensivt och gjort ett gediget arbete
med att uppdatera och revidera enkäten för utskick 2021. Vi är medvetna om att enkäten tar
tid att besvara, men den är så viktig för vårt arbete och framtid. För att motivera Er alla så
har 2017 års enkät hjälpt styrelsen i arbetet för att stärka vår specialitet, bl.a. har vi kunnat
besvara frågor från myndigheter i kartläggning om kompetensförsörjning/brist inom
sjukvårdens specialiteter, där nuklearmedicin nu uppmärksammats som bristspecialitet. Det
pågår också ett nationellt samarbete med att stärka och validera nuklearmedicin och PET/CT
inom utbildningarna till röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker vid Sveriges
olika universitet och högskolor. Socialstyrelsen har också visat ökat intresse för små
specialiteter/bristspecialiteter och eftersökt SK-kurser. Så Uppsala har ansökt och beviljats
SK-kurs i PET/CT – jättekul! PET/CT kursen går den 3-8 oktober 2021 och finns nu i
Socialstyrelsen kurskatalog.
Den stora enkätdelen – den kliniska delen - kommer att skicka ut till våra svenska
nuklearmedicinska verksamheter under v 4 och med sista svar v 11, 2021. Styrelsen kommer
att presentera svaren vid Vårmötet 2021. Två andra delar av enkäten som berör
behandlingar och FoU-frågor kommer att skickas ut senare i vår, efter Vårmötet.

Andra ljuspunkter är att Örebro nu i dagarna, 19-22 januari, anordnar ”Kurs i Nuklearmedicin
– för ST-läkare i Radiologi och Nuklearmedicin. Kursen blev snabbt fulltecknad vilket tyder på
stort behov. Varmt tack till Örebro för att ni anordnar denna kurs!
Skånes Universitetssjukhus, Malmö anordnar digital kurs i Nuklearmedicinsk njurdiagnostik
8-9 mars 2021. Varmt tack till SUS för detta!
Röntgenveckan 2021 går av stapeln i Örebro 7-10 september 2021. SFNM kommer att ha en
hel eftermiddag till förfogande. Vår session är planerad till onsdagen 8/9 mellan kl 13:15 14:45 samt 15:30-17:00. Vi är i full färd med att planera den sessionen. För Er som planerar
att delta i Röntgenveckan så spara datumet och tiden.
Slutligen vill styrelsen tacka två personer som avgått från sina poster - Elin Trägårdh som
ordförande och Anders Sundin som vetenskaplig sekreterare. Stort tack till Er både! Ni har
bidragit så mycket till arbetet i SFNM. Elin finns ju med i styrelsen ett tag till och Anders
kontaktar vi ändå nu och då och ber om råd och hjälp ☺. Cecilia Wassberg och Anna Sundlöv
har tagit över stafettpinnen efter Elin och Anders. Vi är optimistiskt svettiga om pannan –
och som tur är har vi bra stöttning av andra rutinerade styrelsemedlemmar.
Nu hoppas vi att så många som möjligt sluter upp till Vårmötet och Enkäten. Men viktigast
är att ni alla tar hand om Er!
Med vänliga och de varmaste hälsningarna,
SFNM styrelse
Vid tangentbordet
Cecilia Wassberg
Ordförande

