Møde i Nationale PET/CT-Gruppe 8.4.2016, kl. 1030- 1400

Kære alle
Hermed en reminder om møde i national PET/CT gruppe fredag d. 08.04.16. Mødet holdes som
altid i på PET centeret på OUH kl 10.30 – 14.00. Mødet er det 13. i rækken og vi kan dermed fejre
5 års jubilæum!
Siden sidste møde har vi fået status af arbejdsgruppe under DSKFNM. De formelle krav til en sådan
gruppe er vist ikke helt på plads endnu, men det håber jeg de kommer inden mødet. Det betyder
også, at vi kan få en plads på hjemmesiden, og det tænkte jeg at vi kunne snakke om mens vi
nyder Henriks sandwich - forhåbentlig finder vi en som kunne tænke at sig at stå for det!
På sidste møde aftalte vi at Lars skulle fortsætte FDG PET/CT v infektion og inflammation og at jeg
skulle holde indlæg om erfaringer og indikationer for PET/CT ved "uspecifikke symptomer på
alvorlig sygdom som kunne være kræft” - og at vi, som noget nyt, skulle fortsætte mødet med en
times work shop.
Vi har af forskellige grunde valgt at lave lidt om i programmet og håber det er OK! Vi synes bla at
der er behov for at gøre status på beskrivevejledningen (vedhæftet) og hvordan folk oplever at
følge den mm - og har inviteret Trond Bogsrud (overlæge på Oslo og Århus Universitetssygehus) til
at holde et indlæg om behov for standardisering. Dertil kommer at Annika og Anne ikke kan stå
for gynækologisk cancer- work shop alligevel pga stor travlhed. Der bliver derfor i stedet en
afkortet work shop om lungecancer som jeg står for (derfor bliver mødet ikke til kl 15 men kun til
kl 14). Programmet bliver som I ser nederst på siden. Hvis nogen har glemt hvad vi aftalte vedr
work shop står det i vedhæftede referat fra sidste møde.
Da det er med kort varsel for mig når jeg ikke at fremsende cases til work shoppen en måned før
som ellers aftalt, men håber at sende dem til jer i slutningen af næste uge (er på vej til Norge!).
Der bliver kun 5-6 stykker. Jeg sender stikkene til den (ansvarlige) nuklearmedicinske læge på hver
afdeling som så har ansvar for at inddrage radiologen. Sender en mail når stikkene er afsendt. Den
opdaterede medlemsliste er vedhæftet så I kan se hvem jeg sender til. I bedes skrive jeres
postadresse til mig så jeg kan lave en komplet adresseliste. BEMÆRK stikkene skal genbruges og
skal derfor enten medbringes eller sendes til det næste hold som skal stå for workshop på næste
møde (Annika og Anne).
Programmet bliver følgende:
10.30-11.30

Inflammation og infektion – fortsættelse fra sidste møde. Ved Lars
Gormsen.

11.30-12.00

Sandwich – herunder information om status som arbejdsgrp under
DSKFNM og oprettelse på hjemmesiden

12.00-13.00

Status på brugen af beskrivevejledning inkl indlæg vedr behov for
standardisering ved Trond V. Bogsrud – og efterfølgende diskussion.

13.00-13.40

Afkortet workshop med emnet lungecancer.
Ved Karin

13.40-14.00

Dato og emne for næste møde

Frist for tilmelding (hvis man vil have sandwich): mandag den 04.04.16 – skriv også meget gerne
hvis I ikke kommer!
Vel mødt!
Hilsen Karin

