DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN
5. april 2016
Referat af delegatmøde i EANM i Wien, lørdag den 2. og søndag den 3. april, 2016
Mødet begyndte med en rundvisning i de nye lokaler som EANM har lejet efter bruddet med den tidligere administrator
Vereint. Det er gode lokaler med lidt mere plads end tidligere. Vicepræsidenten Kristoff Muylle fra Belgien tog imod og
beklagede, at præsidenten Arturo Chiti var blevet syg og måtte tage hjem. Kristoff Muylle takkede det samlede
personale for en stor indsats i forbindelse med flytningen fra de gamle lokaler til de nye.
Selve delegatmødet om søndagen var med deltagelse af 28 land ud af de 40 mulige.
Økonomi
Kristoff Muylle fortalte, at EANM har et budget på 81 mio. euro og at det allerede nu ser ud til at holde, da udlejningen
af stande på kongressen i Barcelona næsten er afsluttet. EANM er nu opdelt i moderorganisationen, EANM, der har to
selvstændige underafdelinger; skolen (ESNM) og forskningsdelen (EARL= ResEARch4Life), hver med selvstændig
økonomi, dog er begge helt afhængige af penge fra EANM.
Molybdæn
Molybdænsituationen blev kort gennemgået. Det ser ikke så sort ud som for blot et år siden. Overgangen fra HEU til
LEU er gået bedre end forventet. Man regner ikke med leveranceproblemer i 2016, men måske lidt i 2017. Dernæst
skulle der være rimelig kapacitet frem til 2021.
Spørgeskemaundersøgelse
Jolanta Kunikowska fra Polen gennemgik resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, der har været sendt til alle
afdelinger i perioden januar til marts 2016. Svarprocenten er lav, cirka 30, så data er ikke så brugbare. De indkomne tal
viser dog, at der er meget store forskelle i priser på molybdængeneratorer og kits – i visse tilfælde op til en faktor 15.
Der arbejdes videre på at validere data og eventuelt får flere til at svare, da det er i selskabets interesse at have et
overblik over forbrug og aktivitet, samt hvilke priser firmaerne sælger til.
Kongresser
Årets kongres er i Barcelona fra den 15. til 19. oktober. Som noget nyt er der e-posters, hvilket er postere på nettet, så
alle kan være forberedt med spørgsmål til forfatterne. Der vil også blive åbnet for ”Rapid fire”-sessioner, hvor der først
er frist for indsendelse i august måned, så man kan få det seneste nye med. Der vil dog være en hård udvælgelse, da der
ikke er plads til ret mange i denne kategori.
I 2017 afholdes kongressen i Wien og i 2018 i Düsseldorf. Det blev understreget, at placeringen afhænger af den
nationale beskatning og pris for leje af kongresfaciliteter. Der blev ikke nævnt navne, men sagt, at der er lande i Europa,
hvor kongressen ikke vil kunne afholdes på grund af skatter. Det forventes af formanden for kongresserne i 2017 til
2019 bliver Francesco Giammarile.
EANM´s skole
Uddannelsesenheden under EANM, ESNM, forventes gennemgribende ændret over de kommende år. Der vil blive
indført tre niveauer: 1) E-learningskurser, der er gratis, 2) Kurserne i Wien, der fortsat vil være med en pris på cirka
2.500 kr. for en weekend, og 3) Specialistkurser, der vil blive afholdt forskellige steder i Europa. Prisen for disse vil
være høj, da der kun vil være 10 per hold.
Generelt skal der lægges mere vægt på ”Muliti modality”, som skal forstås i bredeste forstand. Kurserne vil have det
overordnede navn ”Muliti modality imaging training” (MIT). Alle MIT´s vil blive registreret i en ”Electronic learning
profile” (ELP), der vil kunne følges på medlemmets personlige side på EANM´s hjemmeside.
Young Initiatives
Man defineres som ung, når man er under 38 år gammel. Der er igennem tiderne gjort flere forsøg på at aktivere de
unge, men med svigtende held. Der er ikke aktuelle planer for, hvad der kan gøres, men emnet tages op om et år.
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Networking
Det europæiske radiologiske selskab, ESR, har lavet en underafdeling ”European Society of Hybrid Imaging” (ESHI).
På deres hjemmeside skriver de, at det er i et samarbejde med EANM, hvilket det ikke er. EANM tager afstand fra
ESHI, der betragtes som utidig hugst på vores område. EANM understreger, at vi samarbejder med alle, men på lige
vilkår. Vi vil fortsat samarbejde med ESR, men ikke ESHI, så længe måden er så provokerende.
EANM har et godt samarbejde med ”Alliance for Biomedical Research in Europe” (BioMed Alliance), der på mange
måder har samme mål som EARL. Det ser ud til at kunne blive frugtbart.
Det gode forhold gælder også ”European Institute for Biomedical Imaging Reseach” (EIBIR), der overvejende drives
af ESR.
Endelig er der et arbejde i gang med forskellige ”Radiation Protection Initiatives”, der har fine forkortelser, MELODI,
EURAMED, NFRP9. EANM forsøger at nedsætte sin egen komité, der skal se på vejledninger inden for
strålebeskyttelse. Mere om det til efteråret.
Endelig er der nye guidelines på vej om optimering af CT-skannere, hvor EANM har været med.
WFNMB
”World Federation of Nuclear Medicine and Biology” ønsker af udvide organisationen. Det er nu besluttet, at der skal
være en fast præsident med vicepræsident, kasserer, sekretariat mv. Danmark er fortsat medlem (2 $ årligt per lægeligt
medlem af DSKFNM). Italien og Østrig har meldt sig ud, da de ikke mener, at WFNMB varetager interesser, der ikke
varetages i flere andre organisationer.
Eventuelt
Der var stor ros til bestyrelsen for det store arbejde der er gjort i det forgangne år.

Næste delegatmøde er til kongressen i Barcelona lørdag den 16. oktober 2016.
Lars Thorbjørn Jensen
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