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Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin
Käre medlem i SFNM,
Efter en Umeå-vinter med råkyla, följt av slask, och sedan råkyla igen, så börjar man faktiskt
skymta ljuset i slutet av tunneln. Helt plötsligt har det blivit ljust ute när man går till jobbet och
man börjar få en föraning om våren. För att fira detta kan man ju med fördel passa på att anmäla
sig till årets Vårmöte! Som ni säkert redan har sett så är sista dagen för anmälan till reducerad
avgift den 8 mars, vilket är idag, så det är bäst att passa på!
Som ni säkert redan vet så kommer årets vårmöte gå av stapeln i Malmö den 22-24 maj, och vi
kommer att hålla till på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Den 22 maj är det
utbildningsdag med teman om nuklearmedicinsk neurofysiologi, nya strålskyddsförfattningen
och utbildning inom nuklearmedicin. På själva vårmötet blir det teman om prostatacancer, ”Från
då till nu och framåt” och artificiell intelligens. Programmet ser jättespännande ut, och jag ser
verkligen fram emot mötet! Dessutom så utlovas det yogapauser mellan varven, vilket säkert kan
passa en stel person som jag… SFNM:s årsmöte kommer att hållas den 24 maj, och vill man
skicka in en motion så går det bra senast den 24 mars. Möjlighet till anmälan, program och mer
information hittar ni på vårmötets hemsida www.sfnmvarmotet.se.
Vi kommer även att presentera resultat från årets verksamhetsenkät på vårmötet, som i år
handlar om forskning och utbildning. Arrangörens enkäter om utbildning för BMA/SSK och
arbetet med nya strålskyddsförfattningen kommer också att presenteras så det blir många
intressanta resultat och diskussioner att se fram emot. I förra årets verksamhetsenkät kunde vi se
att vi står för stora utmaningar när det gäller framtida bemanning inom nuklearmedicin, och
SFNM har därför kallat chefer inom nuklearmedicinområdet till ett möte, i samband med
vårmötet, för att diskutera detta. Rapporten från verksamhetsenkäten har som ni säkert minns
skickats ut till alla SFNM:s medlemmar så titta gärna på den igen; den var mycket intressant.
Kursen i hybrid-imaging som gick i höstas blev som bekant snabbt fulltecknad, och det
beslutades då att kursen skulle gå igen i vår. Datumen är satta till 6-10 maj, och kursen kommer
att gå här i Umeå. Sista anmälningsdag är 15 mars, och det finns fortfarande några platser kvar,
så är man intresserad så är det bara att anmäla sig! Mer information, och möjlighet till anmälan,
finns på vår hemsida www.sfnm.se. På hemsidan finns även information om andra intressanta
kurser, och en av dem är en helt ny kurs som heter ”Nuklearmedicin ur ett
länssjukhusperspektiv”, som är av allmänorienterade karaktär. Kursen kommer att gå i Falun
22-24 oktober, och länkar till inbjudan och kursprogram finns som sagt på hemsidan.
En kurs som däremot har hängt med ett tag är kursen i grundläggande nuklearmedicin, som
detta år kommer att hållas på Mallorca, i Magaluf. Det låter väl inte så dumt? Datumen är satta
till 21-28 september och mer information finns på http://www.sfmr.se/nyheter/svenska-kurseroch-kongresser/2019/9/21/kurs-i-grundlaggande-nuklearmedicin-2/. Sista anmälningsdag är 17
mars.
När vi ändå diskuterar sydligare nejder så kan man väl även nämna årets EANM-kongress som
kommer att hållas i Barcelona 12-16 oktober. Om jag får möjlighet så kommer jag definitivt att
åka dit. Det börjar närma sig deadline om man vill skicka in ett abstract, vilket man kan göra

SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN
SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE
sid. 2(3)
****************************************************************************************************

senast den 25 april, så det är säkrast att börja samla ihop sina resultat nu om man vill visa upp
dem för en europeisk publik.
Om du liksom jag är intresserad av att åka till EANM, eller någon annan konferens, så kanske du
behöver ett ekonomiskt bidrag? SFNM har god ekonomi, och vi vill därför även lyfta fram
möjligheten till auskultationsresor till andra sjukhus, för vidareutbildning. Även resor till olika
kurser kan ge bidrag, särskilt för de som inte är ST-läkare för vilka arbetsgivaren har ett speciellt
ansvar för utbildningen. Sista ansökningsdag för vårens resestipendier från SFNM är 30 april.
Som vanligt gäller att man som mest kan ansöka om 10000 kronor, och man ska ha varit medlem
i minst ett år. 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/. Efter resan ska man inkomma
med en reserapport som sedan publiceras på hemsidan.
Med detta vill vi önska en fortsatt trevlig vår!

Styrelsen genom
Anne Larsson Strömvall
Sekreterare

