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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Nuklearmedicin 2021

Svensk förening för nuklearmedicin (SFNM) är en förening som välkomnar 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. Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapets (SLS)
och specialitetsförening för nuklearmedicin i Svenska Läkarförbundet.

Vid verksamhetsårets början hade föreningen 158 enskilda personer och 11 firmor som betalande
medlemmar. Under året har 14 nya medlemmar tillkommit. 5 medlemmar och en
företagsmedlemhar 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:  Agnieszka Athley, Nuklearmedicin/Radiologi, Centrallasarettet, Växjö.
Sekreterare: Helena Lizana, Strålningsfysik, CMTS, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Vetenskaplig sekreterare: Ida Dalene Skarping, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes
universitetssjukhus, Malmö/Lund
Facklig sekreterare: Kristian Valind, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes
universitetssjukhus, Malmö/Lund
Skattmästare: Margareta Ögren, Radiokemi, BFM, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Webbredaktör: Morten Scheike, Nuklearmedicin/klinisk fysiologi, Helsingborgs lasarett,
Helsingborg.
Ledamöter:  Morten Scheike (även webbredaktör), Nuklearmedicin/klinisk fysiologi,
Helsingborgs lasarett, Helsingborg, Ann-Christine Bergh, Nuklearmedicin/Klinisk Fysiologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Helena Löfling, Nuklearmedicin, Länssjukhuset
Ryhov, Cathrine Jonsson, Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin, Karolinska
universitetssjukhuset, Stockholm, Lars Lundin, Nuklearmedicin, Bild och Funktionsmedicin,
Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Revisorer har under verksamhetsåret varit Håkan Geijer och Peter Gjertsson med Sten Carlsson
och Pisa Säfström som revisorssuppleanter.

Styrelsen har under 2021 haft 12 protokollförda sammanträden. Kommunikationen med
medlemmarna sker via föreningens hemsida, i samband med årsmötet och via medlemsutskick.

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 är 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
2021 beviljats Fanny Lundmark för digitalt deltagande på EANM 2021. Sara Axelsson och
Joanna Webb beviljades resestipendium för auskultation på Klinisk fysiologi och
Nuklearmedicin, SUS i Malmö. På föreningens hemsida kan man ta del av reserapporter från de
deltagare som har hunnit inkomma med dessa.
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Under hela verksamhetsåret 2021 har styrelsen arbetat och träffats digitalt. Fokus för
vårterminen 2021 var att få till stånd ett digitalt vårmöte. Det blev förstås höjdpunkten för året
när det gick av stapeln 19-20 maj och öppnades av värdstaden Växjö. Två spännande dagar som
innehöll föreläsningar om strålskydd, myokardskintigrafi, immunterapier, PET/CT med
18F-PSMA och 18F-Fluorocholin. Fria föredrag/abstract var som alltid uppskattat och priset
gick i år till Peter Young i Göteborg för sitt abstract och presentation med titeln ”Image-derived
input functions from dynamic 15O-water positron emission tomography scans using penalised
Reconstruction”. Equalis ville ytterligare en gång upprepa information om det utskick som
gjordes hösten 2019. Det handlade om Myokardskintigrafi och hur bra våra programvaror mäter
defektstorlek samt hur resultaten skiljer nationellt. De informerade även om planerade utskick
och hur väl samarbetet med SFNM fungerar.  SFNM hade en session om BMA/rtg-ssk
utbildningen, svarsmall renografi och verksamhetsenkäten från 2020. Stort tack till alla som
deltagit och våra föreläsare som ställer upp och delar med sig!

Styrelsen har under hösten arbetat vidare med utbildningsfrågor, analys av remissförfrågningar
och Vårmötet 2022 förstås tillsammans med Vårmötes-kommittén på plats i Linköping. Vi har
deltagit i digitala möten och SLS har under året 2021 arbetat med State of the Art Covid19.
Under 2021 har vi arbetat vidare med den både rådande och framtida bristen på specialister inom
Nuklearmedicin. Vi har bevakat den av SLF antagna Kompetensförsörjningspolicy –
förutsättningar för en kompetensförsörjning i balans, med ett förslag om att utreda ett system
med utbildningsregioner. Det är regioner som, jämte övriga regioner, skulle få ett särskilt
utbildningsuppdrag för att säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare nationellt.
Nuklearmedicin är av Socialstyrelsen nämnd bristspecialitet. Vår enkät från 2020 har varit ett bra
stöd och underlag till att besvara frågor under året. Vi håller på att sammanställa data fortfarande
och dras med viss fördröjningen – vi ber om förståelse för det och tackar så mycket för ert
engagemang i detta.

Under hösten 2021 planerade vi också för att initiera månatliga föreläsningar som sattes i verket
januari 2022.

Vår webbredaktör Morten Scheike har under året arbetat med att få till en ny hemsida för
föreningen – Morten har gjort en enorm insats och nu har vi en mer modern och lätthanterlig
hemsida för framtiden. Stort tack!

Föreningen har vid SLS fullmäktigemöte 25 maj (årsmöte) representerats av Cecilia Wassberg
(suppleant).

Föreningen har vid Specialitetsföreningarnas representantskapsmöten på Sveriges läkarförbund
(SLF) representerats av Eva Olsson 19 maj och av Kristian Valind den 1 oktober.

Representanter för EANM har under 2021 varit Elin Trägårdh och Anne Larsson Strömvall
(valperiod 2021-2024).

Representanter för UEMS/EBNM har varit Cecilia Wassberg och Elin Trägårdh. Vi deltog i ett
digitalt möte den 5 november 2021 angående den europeiska nuklearmedicinska utbildningen.

I SFNMs styrelse samverkar med Equalis expertgrupp gällande kvalitetssäkring inom området.
Styrelsen har två representanter som ingår i Equalis’ expertgrupp: Cathrine Jonsson och Helena
Löfling. Under 2021 har Equalis arbete fokuserat på skelettskintigrafi. Vårens utskick innehöll
nio fall som behandlade prioritering, komplettering och berättigande av undersökningen. Hösten
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innehöll inskick av två stycken avidentifierade skelettundersökningar, det var fjärde gången detta
inskick genomfördes.

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Intäkterna kommer huvudsakligen från medlemsavgifter
och vårmöten. Det digitala vårmötet inbringade ett överskott på 74 400 kr varav 25 000 kr
betalades ut till Region Kronoborg som arrangör. Under 2021 betalades resestipendier och
posterpris ut men i övrigt fanns bara administrativa kostnader då styrelsen inte arrangerade några
fysiska möten.
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Styrelsen för Svensk Förening för Nuklearmedicin

Cecilia Wassberg Agnieszka Athley Kristian Valind
ordförande vice ordförande facklig sekreterare

Ida Dalene Skarping Morten Scheike Margareta Ögren
vetenskaplig sekreterare ledamot skattmästare

Cathrine Jonsson Ann-Christine Bergh Helena Löfling
ledamot ledamot ledamot

Lars Lundin Helena Lizana
ledamot sekreterare


