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REFERAT
Sak nr 1

Orientering om regnskapet
Elisabeth orienterte. Vi har pt. en beholdning på ca. kr. 400 000.
Elisabeth sender ut en kopi av regnskapet til de andre i styret. Vi
avventer til neste styremøte å ta stilling til om vi må ta
påmeldingsavgift for høstmøtet neste år.
”Tromsø Event” tar seg av det praktiske rundt Norsk møte i 2012.

Sak nr 2

Evaluering av høstmøtet 26 okt. 2010
Alle var fornøyde med arrangementet, og vi var enige om at samme
mal kan brukes også neste gang. Et av innleggene på høstmøtet var
”Clinical Audits”. Rune lager et utkast til mandat for en gruppe som
kan jobbe med dette.

Sak nr 3

Gave til medlemmer av NSNM som disputerer for doktorgrad
Det var enighet om en prisgrense på kr. 5000. Krav om at
vedkommende må være medlem av NSNM. Temaet for
doktorgraden må falle inn under temaet ”Nukleærmedisin”. Styret
forbeholder seg retten til å vurdere temaets relevans.

Sak nr 4

Spørsmål fra firma vedr. firmamedlemsskap
Det ble litt diskusjon rundt dette med firmamedlemsskap. Pt. kan
firma melde seg inn for ”å støtte saken”; de har ingen spesielle
fordeler av medlemsskapet. Vi diskuterte mulighetene for en
gradvis endring av dette ved at firma kan melde seg inn ved å betale
for logoplassering med link på selskapets nye hjemmeside. Det har
vært gjort noen uformelle henvendelser til enkelte firmaer for å høre
hva de kunne være villige til å betale for dette. Rune sjekker litt
med radiologforeningen hvordan de har løst dette på sin
hjemmeside.

Sak nr 5

Tema for neste seminar i strålevern ( Tromsø 31/5 – 3/6 2012 )
Det har vært tradisjon at møtene har fått et gjennomgående tema.
Styret mener at det godt kan være flere temaer. ”Clinical Audits”
kan bli ett av temaene. Det vil bli endringer i hvordan postersesjonen blir gjennomført. Posterwalk vil sannsynligvis bli erstattet
med at ansvarlig for poster må være tilstede ved posteren i ett
annonsert tidsrom. Saken videreføres på neste styremøte.

Sak nr 6

Høringsutkast vedrørende hybrid-utdannelse
Under nettsiden (www.nsnm.no) har dokumentet ”Multimodality
Imaging – Training Curriculum” (Last revision 18.5.2010) vært
tigjengelig. Frode Willoch, norsk delegat for NSNM til EANM, har
bedt om innspill fra selskapet. Rune har tatt saken over til
foreningen da dette er en legesak. Under foreligger svar på
høringsutkastet fra NFNM og Frode ble bedt om å tilkjennegi
foreningens synspunkt ovenfor EANM:
”Dokumentet om hybrid-utdannelse var oppe til diskusjon i styremøtet for
NFNM 9. september. Styret er noe forundret over at høringsutkastet ikke er
blitt kanalisert gjennom UEMS som er legegruppen under EANM. Styret er
stort sett enig i ordlyden av dokumentet bortsett fra punkt 5 som beskriver en
utdanningslengde på 2 år i den komplementære spesialiteten for å kunne
beskrive hybride modaliteter med PET/SPECT/CT/MR. Styret i NFNM mener
at for den hybride modaliteten SPECT/CT vil det være nødvendig med
nukleærmedisinsk spesialistutdannelse hvor det inkluderes 1 års erfaring med
CT. Styret 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.”

Styret slutter seg til høringsuttalelsen fra NFNM.
Sak nr 7

Ingen representant fra NSNM under WFNMB i Sør-Afrika
2010
Til orientering. Rajinder Midha ble forhindret fra å delta. Han
ønsker å delta på neste møte, som er om 4 år, men styret ønsker
ikke på nåværende tidspunkt å ta stilling til hvem som skal
representere selskapet. Saken tas opp på nytt ved en senere
anledning.

Sak nr 8

Evaluering av vår nye nettside ( www.nsnm.no )
Under ”Kontakt - Styremeldemmer”: få lagt inn e-postadresser til
styremedlemmene. Under ”Foreningssaker – Referater” skal
”seminar i strålevern og nukleærmedisin Stavanger” flyttes til
”Foreningssaker – leders brev”. Slik det er nå ligger det som sist er
lagt inn nederst. Det som legges inn sist må stå øverst. Legge inn
passordbeskyttelse på deler av nettsiden? Dette må også ses i
sammenheng med ev. sponsorstøtte på siden. Lage en liste over
Norske nukleærmedisinske enheter m/ kontaktperson. Lisbeth
oppdaterer denne og sender til de andre i styret. Kan deretter legges
ut på nettsiden. Vi må også sørge for at linken mot legeforeningens
hjemmeside der man kan melde seg inn i NSNM må
sperres/oppdateres. Mange av opplysningene legeforeningens
nettside er feil. Et tilsvarende innmeldingsskjema må legges inn på
den nye hjemmesiden. Håvard tar kontakt med Andreas.

Sak nr 9

Sponsing av vår nye nettside
Se sak nr. 4.

Sak nr. 10 Norsk nukleærmedisinsk historie
EANM ønsker å gi ut et jubileumsskrift til 25-års jubileet i 2012.
EANM har angitt et format, og ønsker tilsendt et manuskript på
engelsk fra de ulike medlemslandene før mars 2011. Rune tar
kontakt med ”nestorer” i miljøet, og sender manuskriptformatet til
Magne Aas.

