Reseberättelse från SFNM:s vårmöte 2019 i Malmö
Utbildningsdagen bjöd på en rad blandade ämnen. Nuklearmedicinsk neurofysiologi inledde
dagen, efter lunch handlade det om den nya författningen om strålskydd och de nya
föreskrifterna som började gälla i juni 2018. Senare på eftermiddagen var temat utbildning,
då fick vi inblick i olika yrkeskategoriers utbildning. Mellan föredragen fick vi prova på
avkopplande yogaövningar.
Vårmötets första dag började med temat prostatacancer. Föredragen var varierande, först
en inblick i den kliniska överblicken därefter information om CZT-detektorer som numera
finns på en SPECT/CT, för att avslutas med intressanta föredrag om PSMA-PET/CT och
nuklearmedicinsk behandling. Efter lunch och besök i den fina utställningen fick vi höra
väldigt intressanta föredrag som tog oss med på en resa från då till nu och framåt. Därefter
hölls det företagspresentationer och SFNM presenterade nationell svarsmall för DMSA och
resultat av en forsknings- och utbildningsenkät. Sist ut för dagen var Equalis. Även idag fick vi
koppla av med yoga mellan föredragen.
Vårmötets andra och sista dag inleddes med fria föredrag där undertecknad höll en
presentation om införande av radioaktiva jodkorn för lokalisering vid icke palpabla
brösttumörer. Efter de fria föredragen hade SFNM sitt årsmöte. Innan lunch och mötets
avslutande hölls en session om artificiell intelligens. Ett ämne som är högaktuellt och som
det pratas mycket om på många andra konferenser och möten. Efter den sista sessionen var
det gemensam avfärd för de som hade anmält sig för studiebesök till Klinisk fysiologi och
nuklearmedicin på Skånes Universitetssjukhus Malmö. Det var ett väldigt intressant
studiebesök, ett varmt välkomnande och engagerad personal. Stort tack till alla som gjorde
detta möjligt!
Malmö bjöd på några fina dagar, både vädermässigt och innehållsmässigt. De sociala
aktiviteterna var också väldigt trevliga. Tack alla inblandade för ett bra ordnat vårmöte!
Jag vill också tacka Svensk Förening för Nuklearmedicin för resestipendiet som gjorde det
möjligt för mig att delta på vårmötet.
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