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Medlemsutskick från Svensk Förening för Nuklearmedicin
Käre medlem i SFNM,
Efter en sommar som går till historien på många sätt, så har kylan börjat komma krypande, och
det börjar bli dags för ett nytt medlemsutskick. Vi är säkert ganska många som nyligen har
kommit hem från EANM-kongressen i Düsseldorf och minns solen och värmen med saknad,
men det är bara att bita ihop. Düsseldorf var en fin stad som jag gärna besöker igen någon gång,
men det är ju inte så ofta man har vägarna förbi. Det blir lite mer om EANM-kongressen längre
fram i texten.
Om vi backar tillbaka några månader så hölls ju årets Vårmöte i Örebro, och jag tror att vi alla
är överens om att det var ett mycket trevligt vårmöte i fin omgivning. Tack igen till arrangörerna
i Örebro! På utbildningsdagen fick vi lära oss en del om renrum, vilket var mycket givande för en
novis som jag, och på själva vårmötet hade vi teman om bland annat infektionsdiagnostik och
SPECT/CT. Vi fick även lyssna till fria föredrag och läsa en del postrar, samt givetvis besöka
utställarna i deras montrar. På torsdagen var det middag med underhållning och vi fick bland
annat träffa Zlatan, en oförglömlig upplevelse…
På vårmötet så presenterade vi en del av resultatet av vårens verksamhetsenkät, och
presentationen finns även utlagd på vår hemsida, www.sfnm.se. Den fullständiga rapporten håller
på att sammanställas, och det kommer att bli mycket intressant läsning. Vi kan ju passa på att
informera redan nu om att nästa års verksamhetsenkät kommer att handla om utbildning och
forskning, och vi hoppas förstås att ni som får enkäten tar er tid att besvara den.
På vårmötet så diskuterade vi ju även svarsmallen för myokardscintigrafi som har tagits fram i
samarbete med Equalis. Mallen har koncentrerats på normala fynd och har precis färdigställts, så
den är rykande färsk. Vi skickar med den tillsammans med det här medlemsbrevet. Arbetet
kommer att fortsätta med svarsmallar inom statisk njurscintigrafi, DMSA, och det är Kerstin
Cederholm i Sundsvall som är sammankallande för den nya DMSA-gruppen. När vi ändå är inne
på Equalis, så vill vi gärna göra lite reklam för deras användarmöte den 14 november i World
Trade Center i Stockholm. Anmäl er gärna, så snart som möjligt!
Nästa vårmöte kommer som bekant att hållas i Malmö, och redan nu så finns det information på
vårmötets hemsida, www.sfnmvarmotet.se. En trevlig nyhet för 2019 är att vårmötet kommer att
vara Lipusgranskat och ST-läkare ska kunna få kursintyg. Ett preliminärt program finns faktiskt
redan utlagt på hemsidan och det ser verkligen ut att bli ett intressant och spännande vårmöte.
Årets Röntgenvecka hölls i Örebro i september, och från SFNM så bidrog vi med en heldags
ST-utbildning i hybrid-imaging, i regi av Anders Sundin. Utbildningen var välbesökt och har fått
positiv kritik, så den här typen av utbildningsinsatser är kanske något vi ska fortsätta med på
framtida röntgenveckor.
Den större kursen i hybrid-imaging i höst, som går i SFNMs regi, blev snabbt fulltecknad. Det
finns ett stort intresse, vilket har lett till att arrangörerna vill att kursen ska gå även till våren, och
planen är Umeå i maj. Varmt välkomna hit! Det finns även andra kurser inplanerade, bland annat
kursen i Nuklearmedicinsk njurdiagnostik som kommer att gå 13-15 mars i Malmö. Till våren
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kommer även kursen i Nuklearmedicinsk Fysik och Teknik gå igen, vecka 14 i Lund. Håll utkik
på vår hemsida om du är intresserad av kurserna!
Jag lovade ju en liten rapport från EANM-kongressen i Düsseldorf, och jag måste ju säga att
kongressen blir bättre och bättre för varje år. Man har sällan en tråkig stund! SFNMs medlemmar
var väl representerade med flera föredrag och e-posters. En nyhet i år var boken ”European
Nuclear Medicine Guide, A joint publication by EANM and UEMS/EBNM” editerad av Roland
Hustinx and Kristoff Muylle, som alla deltagare fick vid registreringen. Boken är omfattande och
innehåller en hel del matnyttigt, men vill man inte släpa omkring på den så finns den även som
gratis app att ladda ner till sin telefon, eller på EANM:s hemsida. Mer information, och länk till
boken, finns på https://www.eanm.org/publications/european-nuclear-medicine-guide/.
I det vetenskapliga programmet var det som vanligt mycket fokus på onkologi, och speciellt
prostatacancer, så även i år var det mycket PSMA på tapeten. Själv gick jag på en del intressanta
dosimetri-sessioner, så förhoppningsvis så har man väl lärt sig lite mer. Jag tappade nästan hakan
när vi fick se riktigt tjusiga PET/CT-bilder på 90Y-terapier, som visade sig vara framtagna med
hjälp av positroner genererade vid en väldigt osannolik intern parbildning från dotternukliden
90
Zr. Imponerande vad man kan göra om man har hög aktivitet och en känslig kamera!
Nu är det ju ett tag till nästa EANM, men kanske vill du åka till någon annan konferens, och
behöver ett ekonomiskt bidrag? SFNM har god ekonomi, och vi vill därför även 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. Sista ansökningsdag för höstens resestipendier från SFNM är 30
november. Som vanligt gäller att man som mest kan ansöka om 10000 kronor, och man ska ha
varit medlem i minst ett år. Vid kongressresor så värderas det högt att ha ett eget bidrag. Mer
information och blankett för ansökan finns på vår hemsida, http://www.sfnm.se/. Efter resan ska
man inkomma med en reserapport som sedan publiceras på hemsidan.
Avslutningsvis så följer lite information från vår fackliga sekreterare Eva Olsson:
ST-SPUR är läkarledd inspektionsverksamhet som genomför granskning av kvalitén av
vårdgivarnas ST-utbildning (LIPUS, dotterbolag till läkarförbundet). Syftet med granskningen är
att ST-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik i landet
utbildningen bedrivs. Kraven på ST-utbildningen utgår i första hand från Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (med krav på extern granskning vart 5:e år) men även från
specialitetsföreningarnas kriterier för god utbildning.
ST-utbildning i Nuklearmedicin inspekterades för första gången under VT 2018, på Skånes
universitetssjukhus, Lund/Malmö. Pga kraven från Socialstyrelsen kommer antalet inspektioner
av våra ST-utbildningar att öka. Inspektionerna genomförs av utbildade inspektörer från
respektive specialitetsförening. Lipus ger denna utbildning och anlitar sedan de utbildade
inspektörerna för inspektionerna. Vi behöver bli fler specialister i Nuklearmedicin som är
utbildade SPUR-inspektörer.
Är du intresserad finns mer information på www.lipus.se/extern-granskning/ alt. kontakta
föreningens fackliga sekreterare Eva Olsson; eva.olsson@regionostergotland.se.
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Med detta vill vi önska en fortsatt trevlig höst!

Styrelsen genom
Anne Larsson Strömvall
Sekreterare

