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Norsk Selskap for Nukleærmedisin og Molekylær avbilding (NSNM) arrangerte sitt årlige 

møte i Bergen i juni i år. Vårmøtet har lang tradisjon og dette var det 28. i rekken. De første 

ti-tolv årene var møtet alltid på Bolkesjø Høyfjellshotell på Notodden. Etter Bolkesjø-

perioden har møtet vært arrangert stort sett i østlandsområdet med unntak av Røros i 1999, 

Kristiansand i 2004, Stavanger i 2010 og Tromsø i 2012. For første gang ble møtet arrangert i 

Vestlandets hovedstad - nærmere bestemt på Radisson Blu Hotell på bryggen i Bergen. En 

stor takk rettes til seminarkomiteen med Thuy Lu i spissen og ikke minst den lokale 

arrangementskomiteen (Marianne Namtvedt, Boel Johnsen og Tom Chr. Adamsen) for 

glimrende utført arbeid! 

 

Møtet ble åpnet av en klok, raus, fremsynt og entusiastisk hedersmann som har gjort en 

enestående innsats for å fremme idrett, helse og forskning i Norge. Det norske 

nukleærmedisinske miljøet har ekstra god grunn til å takke Trond Mohn for å ha gjort det 

mulig også for Bergen, Trondheim og Tromsø å tilby pasienter et PET-tilbud i sine respektive 

helseregioner. 

 

Årsmøtet samler deltagere fra omlag 20 nukleærmedisinske virksomheter i Norge og 

industrien er også velkommen til å delta. I år ble møtet godt representert med nøyaktig 156 

deltagere (6 mer enn i fjor) og 14 firmastander (1 mer enn i fjor). Målsettingen med møtet er å 

samle de nukleærmedisinske miljøene i Norge om et program som belyser viktige faglige 

nyheter og ikke minst å etablere nettverk under sosiale hyggelige lag. De uformelle samtalene 

er også en viktig del av møtet og første kvelden var vi derfor samlet til ”get-together” på 

opplevelsessenteret Akvariet med fantastiske marine visuelle opplevelse og nydelig kortreist 

mat. Under konferansemiddagen, dagen etter på Fløyen Restaurant, viste været seg fra sin 

beste side og vi fikk se byen mellom de syv fjell forgylt i solnedgangen. 

 

Møtet ble delt i fire sesjoner; a) nukleærmedisinsk terapi og partikkelterapi, b) 

nukleærmedisin i pediatrien, c) hjerte/skjelett/infeksjon/inflammasjon og d) forskning og 

fremtid i nukleærmedisin. Jeg vil rette en stor takk til alle inviterte foredragsholdere og 

møteledere. I tillegg til de inviterte foredragene fikk vi inn i alt 12 abstrakts som fordelte seg i 

5 frie foredrag og 7 postere. Dette er en nedgang fra de to siste møtene i Stavanger og Tromsø 

hvor vi fikk inn hhv 20 og 17 abstrakts. Fordelingen over tema og presenterende 

nukleærmedisinsk enheter ses i diagrammene. Stor takk til alle som presenterte sine arbeider. 

Vinneren av årets beste foredrag ble Sissel Steien fra Sykehuset Innlandet med tittelen ”IQ-

SPECT-”høyhastighets” bildetaking på myocardperfusjonsscintigrafier”. Posterprisen gikk til 

Jenny Aase Husby fra Haukeland Universitets Sykehus for posteren ”Nytten av preoperativ 

kontrastforsterket FDG-PET/CT i utviklingen av individualisert behandling for 

endometriecancer”. Samtlige abstrakts, både inviterte og frie foredrag samt postere, finnes på 

vår utmerkede hjemmeside www.nsnm.no.  

 

Selskapet har generalforsamling annet hvert år og dermed var det ikke generalforsamling i år. 

Oversikt over medlemmer i styret og seminarkomité er presentert i tabeller. 

 

http://www.nsnm.no/


Møtet ble avsluttet med annonsering av neste års møte som blir i Norges første hovedstad. 

Sett av datoen 22.-24. mai 2014 hvor vi bla. får høre om PET/MR, PET i planlegging av 

stråleterapi, nye PET isotoper, SPECT/CT samt preklinisk- og translasjonsforskning. I tillegg 

vil det bli generalforsamling. Gled deg til gode dager på Norges største kongresshotell, det 

spektakulære Clarion Hotel & Congress Trondheim. 

  

PS! Medlemskapet i NSNM koster 200 kroner i året og er åpent for alle, også radiologer med 

interesse for nukleærmedisin og hybrid diagnostikk. For påmelding klikk på www.nsnm.no. 

 

Styresammensetning i NSNM 2012-14. 

NSNMs ledelse    

Leder Rune Sundset Lege Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Kasserer Tom Chr. Adamsen Radiokjemiker Haukeland Universitetssykehus HF 

Styremedlem Marianne L. Stokkan Fysiker St.Olav Hospital HF  

Sekretær Lisbeth Fjerdingby Bioingeniør Akershus Universitetssykehus HF 

 

Seminarkomité i NSNM 2012-14. 

NSNMs seminarkomité   

Thuy Lu Lege Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Andreas Tulipan Lege Oslo Universitetssykehus HF 

Trine Hjørnevik Fysiker Oslo Universitetssykehus HF 

Gerd Else Søfferud Bioingeniør Sykehuset Innlandet HF 

 

 

 
 

Bilde 1. Tematisk og geografisk oversikt over abstrakt. 
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Bilde 2.  Trond Mohn åpnet kongressen og fikk overrakt en rose fra hver nukleærmedisinsk 

enhet i Norge (foto Øyvind Steimler). Takkekort fra Trond Mohn er innfelt. 

 
Bilde 3. Fra festmiddagen hvor de med lengst erfaring i miljøet ble hedret. Fra venstre Harald 

Johnsen (St.Olav), Magne Aas (OUS), Siri Ryjord Jessen (OUS), Knut Mindeberg (UNN), 

Wenche Larsen (OUS), Dag Magne Solheim (pensjonist), Berit Torjusen (Molde), Roar 

Westlund (Skien). Kari Bjering (OUS) mangler på bildet (foto Øyvind Steimler). 


