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Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin

Käre medlem i SFNM,
Efter en ovanligt varm och skön sensommar har vi nu gått in i en lite kyligare period, men det 
finns säkert många fina höstdagar kvar att se fram emot. Här i Umeå ser det i alla fall ut att bli en 
fin höst ur ett nuklearmedicinskt perspektiv, med installation av en PET/MR. Det ska bli 
spännande!

Sedan det förra utskicket så har vi haft några förändringar SFNMs styrelse, vilket ni som var med 
på årsmötet förstås redan vet. Per Grybäck ska här som ny ordförande få presentera sig själv:

För er som inte känner mig sedan tidigare följer en kort presentation av er nyvalde ordförande.

Jag har varit med i föreningens styrelse sedan 2010 och har haft uppdrag som vetenskaplig 
sekreterare och därefter vice ordförande. 

Till yrket är jag nuklearmedicinare och radiolog och arbetar på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna och har en tjänst som sektionschef för röntgenklinikens 
thoraxsektion vilken också läkarbemannar nuklearmedicin. Min huvudsakliga kliniska 
tjänstgöring är inom nuklearmedicin. 

Det som slog mig första gången jag besökte nuklearmedicin under min ST-utbildning var det 
nära samarbetet mellan yrkeskategorierna vilket gav en synnerligen stimulerande intellektuell 
miljö. Jag blev ganska snart involverad i projekt avseende NM-metoder för gastrointestinala 
motilitetsstudier med tonvikt för magsäckens motorik vilket så småningom ledde fram till en 
avhandling 2005.  

Avdelningens första PET kom 2002 och 2006 införskaffades en PET/CT och det har varit riktigt 
kul att ha varit med på den resan från enstaka undersökningar i veckan till fullbokade 
dagsprogram.  Den framtida utvecklingen är minst lika spännande med utbyggd kapacitet i 
landet, även utanför universitetssjukhusen, och tillgång till fler och nya tracers. Men 
nuklearmedicinens centrala och växande roll i flera vårdkedjor innebär också angenäma 
utmaningar på personalsidan från radiofarmaci till färdigt utlåtande, och här har vi alla en 
uppgift att rekrytera nästa generation till vår unika specialitet.

Jag hoppas att många medlemmar kan komma till EANM 2014 i Göteborg där SFNM kommer 
att ha en monter vid utställningen och om vi inte ses i Göteborg så väl mött vid vårmötet i 
Helsingborg 20-22 maj 2015.

Hälsningar

Per Grybäck
Ordförande SFNM

Tack Per, då tar jag över igen! Vi har också en ny styrelsemedlem som vi gärna vill hälsa 
välkommen, Johanna Svensson, som är onkolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg. Ulrike Garske Román har slutat i styrelsen, och vi vill gärna passa på att tacka henne 
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igen för de år som varit. Slutligen vill vi passa på att gratulera vår vetenskapliga sekreterare och 
nyblivna vice ordförande, Elin Trägårdh, som har blivit mamma till en liten pojke. Styrelsen 
finns förstås att beskåda på hemsidan http://www.sfnm.se/.

Det viktigast sedan det förra utskicket är förstås vårmötet i Uppsala, som hölls 14-16 maj. Mötet 
var välbesökt, och vi bjöds på ett mycket intressant program med hög vetenskaplig kvalitet. Den 
trevliga middagen på Galejan med underhållning och dans måste man ju förstås också nämna, där 
vi bland annat fick lära oss hur man gör moderiktiga kläder med hjälp av engångsmaterial från en 
nuklearmedicinavdelning. Vid mötet utsågs två nya hedersmedlemmar i SFNM, Marika Bajc och 
Rune Sixt, stort grattis! Motiveringar och ett trevligt foto på dem finns på vår hemsida. Det finns 
för övrigt ganska många foton från vårmötet utlagda på vårmötets facebooksida, 
https://www.facebook.com/nuklearmedicinskavarmotet2014 så titta gärna där. Stort tack igen till 
arrangörskommittén för ett mycket lyckat vårmöte! Nu ser vi fram emot nästa års arrangemang i 
Helsingborg.

Något vi förstås också ser fram emot är EANM i Göteborg, 18-22 oktober. Det börjar närma sig 
nu! Som ni kanske har sett i ett tidigare utskick så kommer SFNM att arrangera en 
”svenskkväll”, tisdagen den 21/10 kl. 19:30 på GTS Konferens, Erik Dahlbergsgatan 9. Det 
serveras en svensk buffé, och dryck köper man själv i baren. Kostnaden för detta är 300 kr, och 
man anmäler sig via e-mail till sigrid.leide_svegborn@med.lu.se senast den 14/10, men det är 
först till kvarn som gäller, eftersom antalet platser är begränsat. Det ska bli trevligt att ses!
  
Styrelsen har nyligen haft sitt årliga internat, och i år blev det för ovanlighetens skull inte på 
Hönö utan på Tofta Herrgård, inte så långt från Göteborg. Det var mycket lyckat och trevligt med 
vacker natur och god mat. Dit har jag inget emot att återvända! Vi diskuterade förstås vad vi 
främst ska fokusera på under året, vilket kan sammanfattas med följande punkter:

 Arrangemang planeras på Onkologidagarna.
 Arrangemang planeras på Röntgenveckan.
 Styrelsen fortsätter samarbetet med EQUALIS för att utveckla kvalitetsarbetet.
 Vårmötet 2015 planeras av Nuklearmedicin i Helsingborg.
 Styrelsen samarbetar med Socialstyrelsen i utvecklandet av SK-kurser.
 Hybrid Imaging-kursen som arrangeras i november 2014 av SFNM.
 Fortsatt arbete med anledning av Socialstyrelsens förslag till ny specialitetsindelning.
 Styrelsen är referensgrupp till SSM i dess arbete med att skriva om sina författningar.
 Styrelsen bistår EANM med EANM Congress i Göteborg 2014.
 Grupp för gemensam strategi för 68Ga DOTA-tracers.

Med anledning av den nya ST-utbildningen behöver vi revidera föreningens utbildningsplan från 
2009 och anpassa den till den nya målbeskrivningen. En arbetsgrupp i styrelsen har bildats som 
ska arbeta med detta, så kontakta gärna Per Grybäck om ni har synpunkter vad gäller 
utbildningen. 

Annars tänkte jag som vanligt flagga för SFNMs resestipendier. Nu finns möjligheten att söka 
pengar inför hösten och sista ansökningsdag är 31 oktober. Mer information och blankett för 
ansökan finns på hemsidan. Stipendiet är på högst 10000 kronor och kan sökas av föreningens 
medlemmar, för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid 
kongressresor så värderas det högt att ha ett eget bidrag. Efter resan ska man inkomma med en 
reserapport som sedan publiceras på hemsidan. Gå gärna in på hemsidan och läs de trevliga 
reseberättelser som inkommit från vårens resenärer!
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Något som kan vara värt att lägga in i kalendern är Equalis användarmöte i Nuklearmedicin. 
Detta kommer att hållas tisdag 18 november, Klara Konferens på Vattugatan 6 i Stockholm. 
Programmet innehåller presentationer och diskussion kring årets två utskick som båda innefattat 
skelettscintigrafi. Utskicken har innehållit patientfall ur verkligheten, simulerade patientfall, 
inskick av bilddata från en patient och enkät om riktlinjer vid SPECT/CT. Till det erbjuds
intressanta föreläsningar: Hans Jacobsson från Karolinska Universitetssjukhuset som delger oss 
sin mångåriga erfarenhet från skelettscint och Anders Bjartell från Skånes Universitetssjukhus 
som berättar för oss hur en urolog ser på skelettscint. Dagen avslutas med intressanta 
utvecklingsprojekt, diskussion om framtida utskick och naturligtvis prisutdelning. Alla 
intresserade är välkomna att anmäla sig till Equalis senast 20 oktober.

Om ni är intresserade av grundkursen i Hybrid Imaging (SPECT/CT och PET/CT) som ges i 
Lund 3-7 november, så går det fortfarande att anmäla sig. Anmälningsblankett och mer 
information finns på vår hemsida.

Efter en titt i medlemslistan så är det tydligt att det fortfarande är en del som inte betalat årets 
medlemsavgift, så jag vill gärna påminna om detta. Avgiften är 150 kr, eller 75 kr från det år man 
har fyllt 65. Avgiften betalas till Plusgirokonto 8 59 49-6. Varmt tack på förhand!

Slutligen vill vi med sorg beklaga att två hedersmedlemmar har gått bort under sommaren, Bertil 
Nosslin och Stig Larsson. Deras insatser inom nuklearmedicinområdet i Sverige kommer vi inte 
att glömma!

Styrelsen genom

Anne Larsson Strömvall
Sekreterare




