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Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin

Käre medlem i SFNM,
Sommaren är förbi, hösten har nästan passerat och vintern är på väg. Det är redan mörkt när jag
åker hem från jobbet. Men misströsta inte, vi har mycket att se fram emot den kommande tiden!
Styrelsen har haft sitt första fysiska möte där nya styrelsemedlemmar för första gången var med.
Jag själv, Helena Lizana sjukhusfysiker i Umeå, har tagit över stafettpinnen som sekreterare efter
min nära kollega Anne Larsson Strömvall. Och Cecilia Wassberg, som är specialist inom
nuklearmedicin och radiologi på Karolinska, har tagit över efter Katarzyna Fröss Baron. Vi tackar
de tidigare styrelsemedlemmarna för deras insatser!
Vårmötet som gick av stapeln i Malmö i maj lockade rekordmånga deltagare: över 260 stycken!
Jag kunde tyvärr själv inte delta, men jag har förstått på alla som var där att det var ett mycket
lyckat möte. Planeringen för nästa års vårmöte är redan i full gång. Boka in 13-15 maj 2020 för ett
besök i Växjö!
Innan det i maj är dags att åka till Växjö händer det mycket annat spännande. De som var snabba
på att anmäla sig fick åka till Falun den 22-24 oktober och lära sig mer om nuklearmedicin ur ett
länssjukhusperspektiv. Kursen var populär och antal platser fyllde snabbt.
Fler kurser står på tur! I februari är ni välkomna till Umeå och kursen om teknik och fysik inom
diagnostisk radiologi. Kursen riktar sig främst till ST-läkare, men även andra yrkesgrupper är
välkomna.
Den 19 november finns det möjlighet att åka på Equalis användarmöte som i år fokuserar på
myokardscintigrafi. Mötet hålls på World Trade Centre i Stockholm. Veckan efter, den 27-28
november, bjuder Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, Svenska Endokrinologföreningen
och Svensk Förening för Endokrin Kirurgi in till symposium om bilddiagnostik av tyreoidea och
paratyreoidea på Malmö Live.
EANM var 13-17 oktober i Barcelona. Det var en välbesökt kongress med ca 7000 deltagare.
Liksom tidigare år var det ett stort fokus på prostatacancer: nuklearmedicinsk diagnostik och
behandling. Sverige var väl representerat både i deltagare på kongressen och i form av föredrag,
abstract och moderatorer.
Vi håller på att sammanställa förra årets enkät om utbildning och forskning och den kommer att
skickas ut till kontaktpersonerna på respektive sjukhus och publiceras på sfnm:s hemsida inom
kort. Tack alla som tog sig tid att svara! Vi har tagit ett beslut om att hoppa över årets enkät och
återkomma 2020 med en enkät som handlar både om verksamheten, utbildning och forskning.
Planen är att ha färre detaljfrågor, så att det ska bli lättare att svara.
SFNM har god ekonomi och det finns möjlighet att söka bidrag för olika typer av resor. Vi vill
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. Från och med nu gäller lite nya regler: två resestipendier delas
ut för deltagande i vårmötet. Sista ansökningsdagen för dessa stipendier är 31 mars. Ytterligare två
stipendier delas ut för deltagande i EANM, med sista ansökningsdag 31 maj. Övriga stipendier
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kan sökas löpande under året, men minst tre månader innan planerad resa. Mer om detta kan ni
läsa på föreningens hemsida http://www.sfnm.se.
Till sist, Svenska läkarsällskapet (SLS) har beslutat att tidigare sektioner, såsom SFNM, från och
med 1 januari 2021 kan bli en medlemsförening. Alla medlemmar i en medlemsförening kommer
att anslutas till SLS och medlemsföreningens mandat räknas utifrån antalet läkarmedlemmar i
föreningen, till skillnad från i nuläget när antalet mandat räknas utifrån antalet SLS-medlemmar.
Medlemsföreningen betalar en avgift till SLS baserat på antal medlemmar och yrkeskategorier.
Det kommer att innebära en liten ökad kostnad för föreningen, men vi hoppas att den kommer att
rymmas inom budgeten, men eventuellt måste vi se över medlemsavgiften. För de SLSmedlemmar som tidigare har betalat avgiften privat kommer det dock att bli en utgift mindre. För
att kunna bli en medlemförening i SLS måste våra egna stadgar ändras, detta kommer att beslutas
om på årsmötet som hålls under vårmötet i Växjö i maj.
Vi önskar er en fortsatt trevlig höst!
Styrelsen genom
Helena Lizana
Sekreterare
o 19 november – Equalis användarmöte i på World Trade Centre i Stockholm
o 27-28 november – Paratyreoideamöte i Malmö
o Februari 2020 – kurs i Umeå: Teknik och fysik inom diagnostisk radiologi för STläkare
o 13-15 maj 2020 – Nuklearmedicinkt vårmöte i Växjö

