
LEDERS BERETNING 
 

 

Kjære alle medlemmer av NSNM! 

 

Som leder av NSNM ønsker jeg å informere alle våre medlemmer om hva styret har jobbet 

med siden jeg tok over ledervervet under møtet i Stavanger i 2010. Styret har i denne tiden 

bestått av følgende fire medlemmer: 

1. Elisabeth Lie Pedersen (kasserer, OUS-Ullevål) 

2. Lisbeth Fjerdingby (sekretær, Akershus Universitetssykehus) 

3. Tom Christian Adamsen (ordinært styremedlem, Haukeland Universitetssjukehus) 

4. Rune Sundset (leder, Universitetssykehuset Nord-Norge) 

 

Vi har avholdt fire styremøter i perioden og alle referater ligger tilgjengelig på vår 

hjemmeside. 

 

Nettside 

I denne styreperioden har vi etablert ny hjemmeside for selskapet (http://www.nsnm.no). 

Andreas Tulipan, vår webredaktør, har gjort en utmerket jobb med etableringen. Under 

generalforsamlingen vil hjemmesiden bli demonstrert. Nettsiden gir inntekter ved at vi tilbyr 

industrien en sponsorpakke for 20.000 i året som gir tilgang til logo på vår hjemmeside samt 

taletid ved våre årlige møter. 

 

Clinical Audit 

Clinical Audit er en evaluering som gjennomføres med det formål å skulle avgjøre om det 

man evaluerer er i tråd med gjeldende retningslinjer/guidelines. NSNM har satt ned en 

arbeidsgruppe, bestående av Aud E. Melbøe, Trine Hjørnevik, Nadide Mutlukoca, Odd 

Harald Odland og Rune Sundset, som jobber med å fremme et forsalg til hvordan man kan 

etablere og gjennomføre clinical audit ved de nukleærmedisinske enheter i Norge. Mandatet 

for arbeidsgruppen og annen informasjon om Clinical Audit finnes på vår nettside. 

Arbeidsgruppen skal komme med forslag som legges ut til høring sommeren 2013. Det er blitt 

avholdt statusrapport ved høstmøte 2011 og det er sendt ut spørreskjema til alle enheter som 

vil bli presentert ved vårmøte 2012. 

 

Høstmøte 

Både høstmøte i 2010 og 2011 ble arrangert som kveldsmøter på Rikshospitalet i Oslo 

etterfulgt av servering av tapas i Forvalterboligen. Det har ved begge møtene vært over 70 

deltagere. Referat fra høstmøtene og kopi av forelesninger finnes på vår nettside. 

 

Stipendier 

NSNM har i siste styringsperiode delt ut tre reisestipendier: 

1. Siri Jessen (EANM 2010) 

2. Håvard Stenbekk Giltvedt/Ann-Eli Spiten (SNM 2012) 

3. Erling Halvorsen (SNM 2012) 

Retningslinjer for tildeling av stipend ligger på vår hjemmeside.  

 

SSCPNM 

Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine (SSCPNM) er en 

organisasjon som er sammensatt av representanter fra nasjonale selskaper og foreninger i 

Danmark, Finland, Sverige og Norge. Både NFNM og NSNM er representert i 



styringskomiteén til SSCPNM. Fra NSNM er leder representert. SSCPNM ledes av Andreas 

Kjaer fra Danmark. Meg bekjent har det ikke vært avholdt møte i SSCPNM de siste to årene 

og det har ikke lyktes meg å komme i kontakt med noen av de andre styremedlemmene fra de 

andre landene i denne perioden til tross for gjentatte forsøk. Jeg har kontaktet selskapets leder 

og sekretær for å oppdatere hjemmesiden (http://www.sscpnm.com) uten respons. SSCPNM 

arrangerer møte hvert tredje år og i 2011 var København vertskap for Nordisk møte. I 2008 

var møtet på Lillehammer. Det vil derfor trolig ikke bli arrangert Nordisk møte i Norge før 

2020.  

 

EANM 

European Association of Nuclear Medicine (EANM) jobber aktivt med faglige og politiske 

spørsmål i tillegg til å arrangere kurs og kongresser. Det holdes 2 møter hvert år for nasjonale 

representanter (National Delagate) evt vara (National Deputy). Nasjonal delegat fra NSNM 

har siden 2009 vært Frode Willoch med Elisabeth Lie Pedersen som vara. Det er styret i 

NSNM som bestemmer delegat og vara og det gjøres for fire år av gangen. Det vil bli bestemt 

ny delegat og ny vara fra 2013. I de siste to årene har spørsmålet vedrørende hybridutdanning 

innen radiologi og nukleærmedisin for å besvare SPECT/CT og PET/CT undersøkelser vært 

et stort tema. NSNM og NFNM er enige i at for den hybride modaliteten SPECT/CT vil det 

være nødvendig med nukleærmedisinsk spesialistutdannelse hvor det inkluderes 1 års erfaring 

med CT. NSNM og NFNM mener videre at det er tilstrekkelig med 1 års erfaring med CT for 

nukleærmedisinere og 1 års erfaring med FDG PET (PET/CT) for radiologer for å kunne 

ivareta ordinær FDG PET/CT undersøkelser hvor hjerne- og hjerteundersøkelser er 

ekskludert. Frode Willoch har videreformidlet vårt syn. 

NSNM har utnevnt følgende kontaktpersoner som representerer NSNM i ulike EANM 

komiteer: 

EANM Committee Contact Person 

Function Name / Email 

Cardiovascular Rune Sundset 

Dosimetry Jon Erik Holtedahl  

Quality Control Trine Hjørnevik 

Drug Development Tom Chr. Adamsen 

Molecular Imaging Frode Willoch 

Neuroimaging Andreas Tulipan  

Oncology Martin Biermann  

Paediatrics Hanne Solheim  

Physics Arne Skretting  

Radionuclide Therapy Trond Velde Bogsrud  

Radiopharmacy Bente Tange Harbø  

Technologist Elisabeth Lie Pedersen  

Young Trainee Ingvill Stokmo 

 



 

EANM har også satt fokus på Clinical Audit og har arrangert kurs for 2 representanter fra 

hvert land. Fra Norge deltok Trine Hjørnevik og Odd Harald Odland. 

EANM vil gi ut et jubileumsskrift til 25-års jubileet i 2012 og har bedt medlemslandene 

skrive en historisk beretning. Den norske nukleærmedisinske historien er skrevet av Dag 

Magne Solheim og Magne Aas. En fornorsket utgave er å lese i årets abstrakthefte. 

 

WFNMB 

World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB) arrangerer kongresser hvert 

fjerde år. Rajinder Midha skulle representere SNM i Sør-Afrika i 2010 men ble forhindret fra 

å delta. Neste kongress er i Mexico i 2014. Det er ikke bestemt hvem som skal representere 

NSNM. 

 

Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet fikk i 2011 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gi en ny 

vurdering av behovet for PET-CT i dag og i de nærmeste 5-10 årene og ba NSNM om å bistå 

arbeidet med å utpeke to personer til en rådgivningsgruppe. Kjersti Johnsrud og Martin 

Biermann har deltatt på vegne av NSNM i denne gruppen.  

 

Forskning 

Selskapet ønsker å anerkjenne og synliggjøre forskning. Vi har derfor innført tradisjon for å 

belønne personer som er medlem i selskapet og som avlegger doktorgrad innen 

nukleærmedisin. Ordningen trådte i kraft fra og med 2010 med pris til Trine Hjørnevik og i 

2011 gikk prisen til Trond Velde Bogsrud. I tillegg er det mulig å søke om reisestøtte for 

presentasjon av vitenskaplige arbeid. 

 

Fremtiden 

Selskapet vil ha fokus på å arrangere høstmøte og vårmøte hvert år. I tillegg vil selskapet 

videreutvikle nettsiden og jobbe aktivt for å etablere clinical audit. 

 

Elisabeth Lie Pedersen har vært styremedlem i tre perioder og har i følge statuttene ikke 

anledning til videre styreverv. Jeg takker henne for innsatsen og hennes blide vesen.  

 

Vennlig hilsen, 

Rune Sundset 

Leder i NSNM 


