NORSK SELSKAP
FOR NUKLEÆRMEDISIN
OG MOLEKYLÆR
AVBILDNING

NSNM
NORWEGIAN SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING

http://www.nsnm.no

Møte: Styremøte NSNM
Sted: Nukleærmedisinsk avd. Ullevål sykehus
Møtedato: 23.06.2011
Varighet: 2 t 15 min.
Tilstede: Rune, Elisabeth, Tom Christian og Lisbeth

AGENDA

Saksnr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Beskrivelse
Orientering om regnskapet
Høstmøte 2011 – tema/når/hvor?
Vårmøte 2013 – hvor?
NSNM vårmøte hvert år
Clinical Audits
Forespørsel om internasjonal kongress
Kontingent - NSNM
Prisutdeling - doktorgrad
Hjemmeside – sponsorstøtte
Spørsmål ang hybrid imaging
Forespørsel fra Norsk akkreditering
Forespørsel om å være samarbeidspartner ved vårmøte arrangert
av Norsk Forening for medisinsk Fysikk og Norsk radiografforbund
EANM: Delegates Meeting 27.03.2011
EANM: Anbefaling om ikke å delta i studie
EANM: Statistics Survey 2010
NSNM: En historisk beretning
Fritt sykehusvalg.no: nukleærmedisin er fraværende
Brede Andreassen: markering ved neste vårmøte
Trond Bogsrud: Disputas 17. juni 2011
Eventuell

Referat

REFERAT

1 Orientering om regnskapet
Elisabeth orienterte kort om regnskapet (se vedlegg). Vi har fått sponsorstøtte
fra fire selskaper (GE, Siemens, Electrabox og Alliance). Samtlige støtter oss
med kr. 20 000/år. I tillegg til reklame på nettsiden, er de også tilbudt taletid
under våre årlige arrangementer (enten høst – eller vårmøtet). Covidien er også
spurt om de vil støtte oss og har foreløpig sagt at de er positivt innstilt – venter
på avklaring.
Vedr. ev. nytt CT-kurs: Det arrangeres ikke noe nytt kurs i år. Det bør være ca.
20 deltagere før kurset arrangeres på nytt.
2 Høstmøtet 2011
Møtet i København er 28. – 30. september. EANM arrangeres 15. – 19. oktober.
Radiologisk høstmøte er 25. – 28. oktober. Vi blir derfor enige om å arrangere
høstmøtet torsdag 24. november.
Høstmøtet 2010 fikk god tilbakemelding, og vi velger derfor å holde oss til
samme konseptet. Tema for høstmøtet blir ”Clinical Audits” samt noe PETrelatert. Philips har sagt seg villig til å dekke møtekostnadene, og får derfor også
slippe til med produktinformasjon.
3 Vårmøtet 2013
Rune ønsker at ”Seminar i strålevern og nukleærmedisin” skal skifte navn til
”Vårmøtet”. Resten av styret hadde ingen innvendiger til dette. Etter noe
diskusjon ble vi enige om at Vårmøtet 2013 arrangeres i nn (unntatt
offentligheten).
4 NSNM vårmøte hvert år?
Alle andre nordiske land har egne møter hvert år, også det året hvor det
arrangeres nordisk møte. Skal NSNM fortsette å være de eneste som ikke
arrangerer norsk møte det året det er SSCPNM?
Det var enighet i styret om å arrangere norsk møte hvert år. Det eneste unntaket
er det året vi arrangerer SSCPNM.
5 Clinical Audits
Etter høringsfristen var det kommet inn ett forslag om å utvide foreslåtte
mandatgruppe med en bioingeniør. Aud E. Melbøe fra OUS ble foreslått, og hun
har sagt seg villig til å være med i gruppa. Mandatsgruppa ledes av Rune
Sundset, og de begynner arbeidet rett etter ferien. Det vil bli noe
møtevirksomhet for gruppa – det legges opp til 2-3 heldagsmøter i Oslo – og de
har anslått et behov for ca. kr. 30 000. Dette har styret godkjent.
Gruppa vil holde en orientering på høstmøtet.

6. Forespørsel om internasjonal kongress
Kongressavdelingen i ”VisitOSLO” har merket seg at EANM søker etter vertsby
for 2016, og har tatt kontakt med oss for å finne ut om det er noen interesse for
en slik kongress lagt til Oslo. Styret har takket nei til dette; vi synes pt. at dette
er et for stort arrangement.
7. Kontingent NSNM
Kontingenten må fastsettes av generalforsamlingen og vi kommer til å foreslå at
denne økes til kr. 200 kr for enkeltmedlemmer og 2000 for firmamedlemskap.
Det er mange av medlemmene som ikke har betalt årets kontigent. Vi hadde litt
diskusjon rundt hvordan vi skal få flere til å betale, men hadde egentlig ingen
gode forslag. Problemet bør omtales når vi forbereder innspill til
generalforsamlingen.
8. Prisutdeling - doktorgrad
Det nåværende styret har tidligere vedtatt at det gis gave fra NSNM til de som
disputerer. Det har kommet forespørsel om gave til de som har utført dr.grad før
denne ordningen kom i stand. Gaveutdelingen gjelder fra det tidspunktet
vedtaket ble gjort, og har ikke tilbakevirkende kraft.
9. Hjemmeside - sponsorstøtte
Se sak 1.
Vedr. hjemmesiden: vi har oppdaget noen faktafeil på hjemmesiden, bl.a at det
henvises til Randi Forfang som sekretær selv om hun gikk ut av styret for 3 år
siden. Lisbeth tar opp saken med Andreas.
10. Spørsmål ang. hybrid imaging
Det diskuteres ganske friskt omkring behovet for endring i utdanning for
spesialister som skal tolke bilder fra hybride modaliteter. En arbeidsgruppe
nedsatt av fagdirektørene i de fire helseregionene har levert et dokument hvor
bl.a dette berøres. Rapporten vil etter hvert komme på høring i fagmiljøet.
Det må være et mål å øke antall LIS-stillinger. Styret mener dette må være en
sak som må opp i spesialistkomitèen og foreningen.
11. Forespørsel fra Norsk Akkreditering
Rune har blitt spurt om å sitte i en sektorkomitè for å lage en veileder for norsk
akkreditering innen medisinsk avbilding. Han har takket ja til dette.
12. Samarbeidspartner ved vårmøte
Vi har fått en forespørsel om å være samarbeidspartner ved vårmøte arrangert av
Norsk Forening for medisinsk Fysikk og Norsk Radiografforbund 18. – 20. april
2012. Datoene sammenfaller nesten med vårt eget vårmøte.

Rune sjekker hva som ligger i begrepet ”samarbeidspartner”. Kommer med
tilbakemelding.
13. EANM: Delegates meeting 27.03.2011
”National Delegates should answer the following questions:
-

-

-

Q1: “what are the 3 most important obstacles for the growth of Nuclear Medicine in your
country?”
(f.e. legislation, reimbursement, education, GMP, infrastructure)
Q2: “what type of initiatives have you taken/will you be taking to overcome these
obstacles?”
(f.e. evidence based documents defending the speciality/proving the worth of the speciality,
health technology assessments – please share documents with us)
Q3: “how is your National Society cooperating with clinical societies in your country?
(f.e. shared guidelines, health technology assessments, good practice documents - please
share documents with us). “

Frode Willoch er norsk delegat, og Rune har bedt om at han tar med følgende
svar tilbake til EANM:
Q1:
a. GMP/legislation: Difficulties in approval of new PET-tracers (toxicology studies needed). GMPproduction is labour intensive, time consuming and often not compatible with the radiological hazard of
producing PET-radiopharmaceuticals. Harmonised legislation, specifically on PET, needed in Europe.
b. Education: Too few nuclear medicine specialists, and too few recruitment positions. Requirement for
double specialists in nuclear medicine and radiology. Challenges in recruitment to other disciplines
(radiopharmacy, radiochemistry, etc.) due to the expansion of PET-centres and increased focus on
GMP/legislation.
c. Infrastructure: Limited infrastructure, and/or manpower to fully utilise the existing facilities.
Problematic that most scanners and cyclotrones are financed through philantropic donations. Quite
prominent regional differences.
Q2:
a. GMP/legislation: New tracers beyond FDG are needed to follow up new indications of PET
investigations. The society will inform clinicians and others in different media in order to make
pressure on local authorities to expand the diversity of PET-tracers. We will keep track with oher
leading countries in Europe (eg Denmark) how they approache approval of new PET-tracers.
b. Education: Information of lack of specialists through media and direct letters to local health
authorities to increase the number of specialists in nuclear medicine.
c. Infrastructure: Inform local health authorities that there is a need for a fully operative PET-center in
all major university hospitals in Norway.
Q3:
The Norwegian society of nuclear medicine cooperates with the society of radiology. There are no
further formal cooperation with other societies.

Styret har pt. ikke mottatt noe referat fra dette møtet.
14. EANM: Anbefaling om ikke å delta i studie

Gesendet: Montag, 4. April 2011 12:09
An: Karantanis, Dimitrios
Cc: Bombardieri, Dr. Emilio (emilio.bombardieri@istitutotumori.mi.it); Bourguet, Prof.
Dr.Patrick(P.Bourguet@rennes.fnclcc.fr); Fettich,Prof. Dr. Jure (fettich@gmail.com); Dr.Savvas
Frangos; Frangos, Dr. Savvas (savvas.frangos@gmail.com); Fred Verzijlbergen; jure.fettich@kclj.si;
Aida Mahmutovic; CHITIArturo ICH; Andrea Bauer
Betreff: RE: To the Secretary of EANM; Request for Assistance
Dear Dr. Karantanis,
Thank you for your kind email and the suggestion to EANM to ask our members to participate in the
AMI survey.
Already in 2009 the AMI conducted a similar survey and asked us for the same dissemination and
upon some correspondence with J. Czernin and T. Beyer the EANM Executive came to the conclusion
not to participate.
We have equally discussed internally your request and must unfortunately inform you that we are not
able to participate and are not in the position to send your request to our members.
Hoping for your understanding we remain, with best regards,

Dr. Savvas Frangos FEBNM
Nuclear Medicine Specialist
Secretary European Association of Nuclear Medicine
Department of Nuclear Medicine
Bank of Cyprus Oncology Centre
32 Acropoleos Avenue, 2006 Strovolos, Nicosia-Cyprus
Tel.: +35722841395, Fax: +35722841345
e-mail: savvas.frangos@bococ.org.cy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Original Message----From: Karantanis, Dimitrios [mailto:DKarantanis@mednet.ucla.edu]
Sent: Sunday, March 27, 2011 10:43
To: Dr. Savvas Frangos
Subject: To the Secretary of EANM; Request for Assistance
Dear Dr Fragos,
My name is Dimitrios Karantanis. I am a Greek Nuclear Medicine Physician
currently working in the USA.
Since you currently serve as the secretary of the EANM, I am contacting you
with a request.
I and colleagues are conducting a simple web-based questionnaire research
in an effort to contribute to the improvement of PET/CT reading and
reporting techniques. This questionnaire has already been distributed to
the AMI (Academy of Molecular Imaging) physician members. We would like to
ask EANM members to also participate. The process is simple: EANM will send
out an e-mail to its members with our request for participation. This is
going to be all!
To get a better idea, please, see below the e-mail that AMI has recently
sent to its members.
I would be happy to call you on the phone to discuss more on this issue.
Thank you for your kind consideration.
In anticipation,
Dimitrios Karantanis, MD, PhD, Asst Professor, UCLA School of Medicine

P.S. Regardless of the above, I would very much like to meet you in person
and, possibly, discuss in Greek! Ευχαριστώ! Eλπίζω να τα πούµε σύντοµα.
Message sent by AMI:
"The AMI would like to ask our Nuclear Medicine Physicians and Radiologists
to complete this short anonymous questionnaire for Oncologic F18-FDG PET/CT
Reading and Reporting.
You can complete the survey using the following link:
htps://www.surveymonkey.com/s/petreadingreporting<http://www.surveymonkey.c
om/s/petreadingreporting>
Thank you for your help in completing this survey."

Styret i NSNM velger å følge rådet fra EANM.
15. Statistics Survey 2010
Statens strålevern ønsker ikke å utlevere de innrapporterte norske tallene. Dr.
Rajinder Midha har hatt oppgaven med å samle inn de norske aktivitetstallene
for å videreformidle til EANM., Han har store problemer med å få svar – selv
etter gjentatte purringer.
Rune ønsker at statistikken for Norge skal legges ut på hjemmesiden vår. Han
jobber med en presentasjon for å øke motivasjonen for å svare.
16. NSNM: En historisk beretning
Dokumentet ”Nuclear medicine in Norway” + Image 1 og Image 2 legges ut på
hjemmesiden til selskapet.
17. Fritt sykehusvalg.no: nukleærmedisin er fraværende
Hvis man går inn på nettsiden ”Fritt sykehusvalg.no” for å undersøke ventetider
på bildediagnostikk, vil man finne ventetidstall for alle andre modaliteter enn
nukleærmedisin. Lisbeth lurte på hvorfor ikke nukleærmedisin er omtalt. Styret
hadde ikke noe godt svar på dette, men ber Lisbeth undersøke dette før neste
møte.
18, 19 og 20 Referat føres ikke.

