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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM) 2020 
 
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 192 enskilda personer och 13 firmor som betalande 
medlemmar. Under året har 13 nya medlemmar tillkommit. En medlem och två 
företagsmedlemmar har begärt utträde. Ett antal medlemmar har strukits som följd av fortsatt 
uppdatering av medlemsregistret.  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
Ordförande: Cecilia Wassberg, Nuklearmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm   
Vice ordförande:  Morten Scheike, Nuklearmedicin/klinisk fysiologi, Helsingborgs lasarett, 
Helsingborg.  
Sekreterare: Helena Lizana, Strålningsfysik, CMTS, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Vetenskaplig sekreterare: Anna Sundlöv, Inst för Kliniska Vetenskaper Lund.  
Facklig sekreterare: Eva Olsson, Fysiologiska kliniken, Nuklearmedicin, Linköpings 
universitetssjukhus 
Skattmästare: Margareta Ögren, Radiokemi, BFM, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Webbredaktör: Morten Scheike (även vice ordförande) Nuklearmedicin/klinisk fysiologi, 
Helsingborgs lasarett, Helsingborg. 
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, Elin Trägårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes 
universitetssjukhus, Malmö, Helena Löfling, Nuklearmedicin, Länssjukhuset Ryhov 
 
Revisorer har under verksamhetsåret varit Håkan Geijer och Peter Gjertsson med Sten Carlsson 
och Pisa Säfström som revisorssuppleanter. 
 
Styrelsen har under 2020 haft 8 protokollförda sammanträden. Kommunikationen med 
medlemmarna sker via föreningens hemsida, i samband med årsmötet och via medlemsutskick.  
 
Årsmötet blev flyttat till 4 sept 2020 då vårmötet blev inställt pga pandemiläget. Då avgick Elin 
Trägårdh som ordförande och Anders Sundin som vetenskaplig sekreterare ur SFNM styrelse. Vi 
tackar båda så oerhört mycket för deras arbete i styrelsen!  
 
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. Två stipendier 
delas ut för deltagande i vårmötet och två för deltagande i EANM. Ansökningsdatumen var 31 maj 
för respektive möte. Löpande under årets lopp finns möjlighet att söka stipendier för auskultation 
samt deltagande vid andra möten. Resestipendier har under året 2020 beviljats Fanny Lundmark 
och Martin Andersson för deltagande på EANM, som 2020 var digitalt. Joanna Webb och Sara 
Axelsson beviljades resestipendium för auskultation i Malmö. Denna auskultation skjuts på 
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framtiden p.g.a. pandemin och pengarna delas ut efter avslutas resa. På föreningens hemsida kan 
man ta del av reserapporter från de deltagare som har hunnit inkomma med dessa.  
 
Dessvärre har året 2020 präglats av covid-19 och pandemi-läget. Vårmötet som var tilltänkt att gå 
i Växjö i maj fick ställas in. Likaså ställdes även andra kongresser in där SFNM brukar vara 
representerade såsom Röntgenveckan. EANM gick över till digitalt format 22-20 oktober.  
 
Under 2020 så arbetade styrelsen enligt gällande riktlinjer avseende pandemiläget och inga fysiska 
möten planerades utan allt har skett digitalt. Styrelsen hade ett heldags digitalt internat den 5 
oktober med fokus; utbildning - MBS/rtg-ssk och ST i Nuklearmedicin, nytt utskick av 
verksamhetsenkäten, den kliniska delen, och planeringen för ett digitalt vårmöte 2021 i Växjö.  
 
Under 2020 så arbetades det även fram förutsättningar för att SFNM går från att vara en sektion 
till en medlemsföreningen till Svenska Läkarsällskapet (SLS) från 1 jan 2021. De nya 
stadgeändringar godkändes på SLS nämndmöte den 6 oktober 2020.  
 
Vår skattmästare arbetade med att få till Swish och en QR-kod som betalningsalternativ 
betalningssätt av medlemsavgiften.  
 
Vår webbredaktör har också under året arbetat med att få till en ny hemsida som är på gång.  
 
Föreningen har vid SLS fullmäktigemöte (årsmöte) representerats av Anders Sundin.  
 
Föreningen har vid Specialitetsföreningarnas representantskapsmöten på Sveriges läkarförbund 
(SLF) representerats av Eva Olsson.  
 
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. 
 
I SFNMs styrelse ingår en representant från Equalis’ expertgrupp, Cathrine Jonsson och Helena 
Löfling. Under 2020 har arbetet fortgått i arbetsgruppen med uppdrag att ta fram en nationell 
svarsmall för dynamisk njurscintigrafi (renografi). Denna kommer att presenteras på vårmötet den 
20/5, 2021.  
 
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Intäkterna kommer huvudsakligen från överskott av tidigare 
vårmöten och från medlemsavgiften. Kostnaden för det inställda vårmötet under våren 2020 blev 
ett bakslag i ekonomin och budgeten som antogs vid årsmötet i september 2020 visade ett 
underskott på 206 560 Kr. Utfallet blev dock inte riktigt så illa då många kostnader under året 
uteblev, färre resebidrag betalades ut och alla styrelsens möten hölls digitalt. Underskottet slutade 
därför på ca -148 000 Kr. 
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Styrelsen för Svensk Förening för Nuklearmedicin 
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