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Medlemsutskick från Svensk förening för Nuklearmedicin

Käre medlem i SFNM,
Då var det höst igen och kylan börjar komma krypande, åtminstone här uppe i norr. För några 
dagar sedan, den 27 september, började det faktiskt snöa här till min stora förskräckelse men det 
var lyckligtvis inget som lade sig. Jag som skriver detta heter Anne Larsson Strömvall, och jag 
känner mig mycket hedrad över att vara ny sekreterare sedan Vårmötet i Kalmar. Jag arbetar som 
sjukhusfysiker på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, med modalitetsansvar för våra 
gammakameror. Jag har även en del forskning i tjänsten, och de som känner mig vet att jag är 
närmast fanatiskt intresserad av bildkorrektioner inom SPECT och PET.

Det är inte bara jag som är ny i styrelsen. Vi har ett par andra nya medlemmar som vi gärna vill 
presentera, Elin Trägårdh och Rimma Axelsson. Elin som är ny vetenskaplig sekreterare, är 
docent och läkare inom nuklearmedicin och klinisk fysiologi på Skånes Universitetssjukhus i 
Malmö. Rimma Axelsson är adjungerad professor och överläkare inom nuklearmedicin och 
radiologi på Karolinska i Huddinge. Vi vill också passa på att återigen tacka de 
styrelsemedlemmar som har slutat i år. Styrelsen finns förstås att beskåda på hemsidan 
http://www.sfnm.se/ om man vill se hur vi ser ut.

På tal om hemsidan så har vi även en ny web-redaktör, och det är en av våra erfarna styrelse-
medlemmar, Annmarie Svensson. Planerna är att under hösten göra en del förändringar av 
hemsidan, så den kommer säkert att se lite annorlunda ut i framtiden.

Bland det viktigaste som hänt sedan det förra medlemsutskicket är förstås Vårmötet i Kalmar. 
Mötet var välbesökt och vi bjöds på ett mycket genomarbetat och intressant program, och en 
fantastisk middag med underhållning på Kalmar slott. Stort tack igen till arrangörskommittén för 
ett strålande arrangemang! Nästa års vårmöte kommer att vara i Uppsala den 14-16 maj, så missa 
inte det. Vårmötet 2015 kommer att hållas i Helsingborg, men var det sedan hamnar är ännu 
öppet. Tveka inte att höra av er om ni är intresserade av att hålla i ett vårmöte. Nytt för i år är att 
Vårmötet fortsättningsvis kommer att ha en egen hemsida (som fortfarande är under 
uppbyggnad) http://sfnmvarmotet.se/. 

Styrelsen har nyligen haft sitt årliga styrelsemöte på Hönö i Göteborgs skärgård. Det var första 
gången för min del, och en mycket positiv upplevelse med trevligt sällskap, vacker natur och god 
mat. Vi diskuterade bland annat vad vi främst ska fokusera på under året, vilket kan 
sammanfattas med följande punkter:

 Medverka till att det finns ett nuklearmedicinskt program på Röntgenveckan.
 Samarbete med EQUALIS för att utveckla kvalitetsarbetet.
 Vårmötet 2014 som planeras av Nuklearmedicin i Uppsala.
 En arbetsgrupp inom styrelsen arbetar med att utveckla kursverksamheten. 
 En grundkurs i nuklearmedicin som skall ordnas i samverkan med Svensk Förening för 

Bild- och Funktionsmedicin under hösten 2013.
 Hybrid Imaging-kursen som kommer att arrangeras hösten 2014 av SFNM.
 Fortsatt arbete med anledning av Socialstyrelsens förslag till ny specialitetsindelning.
 Besvara remisser.
 Delta i möten med SLF, SLS, EANM och UEMS.
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SFNM brukar ju dela ut resestipendier två gånger per år, på högst 10000 kronor. Stipendierna 
kan sökas av föreningens medlemmar, och medlemskapet måste vara godkänt före den sista 
ansökningsdagen. Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs 
för att inhämta ny kunskap, och vid kongressresor så värderas det högt att ha ett eget bidrag. Nu 
finns möjligheten att söka resestipendier inför hösten och sista ansökningsdag är 31 oktober. Mer 
information och blankett för ansökan finns på hemsidan för den som känner sig sugen på att resa 
någonstans. Värt att notera är att föreningens ekonomi är god i år, vilket förstås inte minskar 
chanserna för att få ett resestipendium. Efter resan ska man inkomma med en reserapport som 
sedan publiceras på hemsidan.

På hemsidan kan man numera också hitta ”Rapport om strålskyddsinformation till patienter och 
anhöriga i samband med nuklearmedicinska undersökningar”. Detta är framtaget av en nationell 
arbetsgrupp tillsatt av SFNM, och ni har verkligen gjort ett jättejobb! Med detta efterlängtade 
arbete så hoppas vi att informationen till patienter och anhöriga ska harmoniseras över landet, så 
vår rekommendation är att ladda hem detta dokument direkt. 

Vi vill också lyfta fram det kvalitetsarbete som sker under EQUALIS regi, och vill gärna 
uppmana alla att delta i detta viktiga arbete. Höstens utskick handlar som många redan vet om 
myokard-SPECT. De bilder som skickats ut är simulerade bilder som anpassats till de olika 
SPECT-system och insamlingsprotokoll som används på våra olika sjukhus. Den 19 november 
kommer EQUALIS hålla ett användarmöte, på Klara Konferens i Stockholm, för att diskutera 
genomförda och nya projekt, och det ser vi fram emot. SFNMs styrelse finns representerad i 
EQUALIS expertgrupp genom Elin Trägårdh.

Med detta vill vi önska en fortsatt trevlig höst!

Styrelsen genom

Anne Larsson Strömvall
Sekreterare




