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Norsk Selskap for Nukleærmedisin og Molekylær avbilding (NSNM) arrangerte sitt årlige 
møte i Tromsø i månedsskiftet mai/juni i år. Møtet, som også er blitt kalt seminar i strålevern 
og nukleærmedisin, har lang tradisjon og dette var det 27. 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 og 
Stavanger i 2010. For første gang ble møtet arrangert i Nord-Norge - nærmere bestemt på 
Rica ishavshotell i Tromsø. 
 
Årsmøtet samler deltagere fra omlag 20 nukleærmedisinske virksomheter i Norge og 
industrien er også velkommen til å delta. Til tross for økt kongressavgift i år ble møtet godt 
representert med nøyaktig 150 deltagere og 13 firmastander. 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” i 
opplevelsessenteret Polaria med arktisk opplevelse både visuelt og kulinarisk. Været viste seg 
også fra sin beste side og solen speilte seg i snøkledde fjelltopper og blått ishav under hele 
kongressen – også om natten. 
 
Ved tidligere møter har det vært vanlig å definere et gjennomgående tema. Den tradisjonen 
ble brutt i år ved at møtet var delt i fire sesjoner med hvert sitt tema; a) PET radiotracere, b) 
Clinical Audit, c) Forskning og d) Fortid og fremtid i norsk nukleærmedisin. Vi vil rette en 
stor takk til alle inviterte foredragsholdere. I tillegg til de inviterte foredragene fikk vi inn i alt 
17 abstracts som fordelte seg i 5 frie foredrag og 12 postere. Dette er en liten nedgang fra 
møtet i Stavanger hvor vi fikk inn 20 abstracts. Fordelingen over tema og presenterende 
nukleærmedisinsk enheter ses i diagrammene. Stor takk til alle som presenterte sine arbeider. 
Nytt av året var såkalt ”poster-speed-talks” hvor hver poster ble presentert muntlig på 
hovedscene ila to minutter med tre power-point bilder hver. Tilbakemeldingen på denne 
formen for presentasjon av posterne var meget gode og vil bli videreført til kommende møter. 
Nytt av året var også måten å kåre vinner av beste poster og vinner av beste frie foredrag. 
Tidligere har dette blitt gjort av en på forhånd nedsatt komité, men i år ble dette gjort ved at 
alle kongressdeltagere fikk stemme. Vinneren av årets beste foredrag ble Sissel Steien fra 
Sykehuset Innlandet med tittelen ”Lavdose CT i nukleærmedisin – nyttig og forsvarlig 
strålebruk eller leketøy for spesielt interesserte?”. Posterprisen gikk til Marthe Nissen, Thuy 
Lu, Ulf Aasebø, Jan Due og Rune Sundset for posteren ”PET endrer utrednings- og 
behandlingsplan for pasienter med lungekreft og malignt melanom”. Samtlige abstracts, både 
inviterte og frie foredrag samt postere, finnes på vår utmerkede hjemmeside www.nsnm.no. 
Det foredraget som kanskje kommer til å bli husket best var det Trond Velde Bogsrud og en 
nordnorsktalende fransk kokk som presenterte. Kokken, som tilfeldigvis også er professor i 
fysikk, hjalp Trond Velde Bogsrud med å forklare at ”partial volume effect”, som er et kjent 
begrep innen radiologi, ofte misbrukes når man skal forklare såkalt ”blurring” i PET bildet. 
Ved hjelp av blåbærsaft tilsatt cognac som analog til radioaktiv tracer ble dette injisert i fransk 
loff. Kokken delte deretter opp loffen i mindre biter, voxler, og demonstrerte det kokken 
heller ønsker å kalle intensitetsdiffusjon og ikke partial volume effect som gir helt gale 
signaler om hva det dreier seg om. Heldige tilhørere på første rad fikk smake på loffvoxlene 



og kunne bekrefte intensitetsdiffusjonen av blandingen mellom blåbærsaft og cognac. Kokken 
er avbildet med enkel forkledning i dette referatet, men ønsker ikke å bli nevnt med navn.  
 
Selskapet hadde generalforsamling med valg av nytt styre og seminarkomité for de neste to år. 
Kasserer i styret Elisabeth Lie Pedersen fra Ullevål forlater styret og skal ha honnør for 
utmerket innsats for det nukleærmedisinske fellesskapet i flere år. Nytt medlem i styret er 
Marianne Leirdal Stokkan som er medisinsk fysiker ved St.Olav i Trondheim. Oversikt over 
medlemmer i styret og seminarkomité er presentert i tabeller som viser god geografisk 
spredning i de nye representantene. 
 
Møtet ble avsluttet med annonsering av neste års møte som blir i Bergen. Sett av datoen 19.-
21. april 2013 hvor vi bla. får høre om translasjonsforskning ”fra mus til mann” eller omvendt 
og med festmiddag på Fløien. Årets høstmøte arrangeres som vanlig på Rikshospitalet og 
datoen er satt til 7. november. Programmet finner du på www.nsnm.no og i dette bladet.  
 
PS! Medlemskapet i NSNM koster 200 kroner i året og er åpent for alle, også radiologer. For 
påmelding klikk på www.nsnm.no. 
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