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LEDERS BREV JANUAR 2011 
 
Kjære alle medlemmer av NSNM – GODT NYTT ÅR! 
 
Som leder av NSNM ønsker jeg å informere alle våre medlemmer om hva styret har 
jobbet med siste året og hva som blir arbeidsoppgavene fremover i det nye året.  
 
Som de fleste av dere kjenner til ble det under generalforsamlingen i Stavanger 2010 
valgt et nytt styre for NSNM. Styret består av i alt fire medlemmer og heldigvis ble to 
av de gamle styremedlemmene med videre i det nye styret; radiograf ved Oslo 
Universitetssykehus (Ullevål) Elisabeth Lie Pederesen fortsetter som kasserer og 
bioingeniør ved Akershus Universitetssykehus Lisbeth Fjerdingby fortsetter som 
sekretær.  Ny i styret er radiokjemiker Tom Christian Adamsen fra Haukeland 
Universitetssykehus som er ordinær styremedlem og erstattet Rajinder Midha. 
Undertegnede er lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og tok over 
staffettpinnen etter Frode Willoch. Styret er dermed sammensatt av 4 ulike 
profesjoner og dekker tre av fire helseregioner. Det har vært en glede å ta over et 
såpass velsmurt selskap og jeg vil takke det gamle styret for vel utført jobb. 
 
Det er nå ni måneder siden det nye styret ble konstituert og fra første stund har vi 
jobbet med å få på plass en velfungerende ny hjemmeside for selskapet. Jeg har 
tidligere, og kanskje noe prematurt, annonsert hjemmesiden som ligger under 
http://www.nsnm.no/. Nå, etter fullgodt svangerskap, synes jeg siden begynner å ta 
form takket være våre utmerkede webredaktører som gjør dette mulig; Håvard 
Stenbekk Giltvedt og Andreas Tulipan. 
 
Det er mye spennende lesestoff på hjemmesiden nå. Vårmøtet 2010, også kalt 
Seminar i strålevern og nukleærmedisin, ble arrangert i Stavanger 23. – 25. april og 
samlet 140 deltagere. For de som satt askefast og ikke kom seg på møtet i Stavanger 
så ligger absolutt alle abstract samt et fyldig referat på nettstedet. Under 
festmiddagen ble Siri Ryjord Jessen tildelt reisestipend fra NSNM for lang og tro 
tjeneste med å lose selskapets vårlige seminarer i havn. Hun deltok derfor på EANM 
kongressen i Wien i år og har skrevet en reiseskildring som ligger på hjemmesiden. 
Det tradisjonsrike høstmøtet ble arrangert på Rikshospitalet 26. oktober med over 
70 deltagere. Det ble servert fire spennende foredrag og både referat fra møtet samt 
kopi av alle foredragene ligger på nettstedet. Ett av foredragene omhandlet ”Clinical 
audits” som er noe selskapet kommer til å jobbe med fremover. ”Clinical audits” vil 
være en prosess med det formål å forbedre kvaliteten på den tjenesten vi utfører. 
Det ligger nå et mandat ute på nettsiden som er et forslag på hvordan vi skal starte 
med å få arbeidet igangsatt. Mandatet er lagt under ”høringsutkast” og det er 
anledning til å komme med synspunkter på mandatet innen utgangen av februar. 
Gruppen som skal jobbe med mandatet vil presentere arbeidet sitt under høstmøtet 
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2011 og mitt ønske er at den første ”clinical audit” vil bli presentert under vårmøtet 
2012 i Tromsø. Vi er allerede godt i gang med planleggingen av NSNM2012 som vil 
være i Tromsø 31. mai til 3. juni. Møtet i Tromsø vil by på flere nyheter med sesjoner 
som det ikke har vært tradisjon for - bl.a. ”poster-speed-talks” og en egen industri 
sesjon. Mer informasjon finnes på nettsiden. Grunnen til at NSNM ikke arrangerer 
vårmøte i 2011 er at det arrangeres skandinavisk kongress (SSCPNM) i klinisk 
fysiologi og nukleærmedisin i København 28. – 30. september 2011. 
 
Nettsiden vår er under kontinuerlig forbedring og vi mottar gjerne tips/råd/kritikk fra 
dere som kan gjøre nettstedet bedre.  Vi har utviklet et internt område som bare er 
tilgjengelig for medlemmene i selskapet og det er allerede nå anledning til registrere 
seg for den interne innloggingen. Meningen med et internt område er bl.a. å kunne 
etablere et interaktivt forum hvor alle medlemmer kan ytre seg – stille faglige 
spørsmål som alle medlemmer er fri til å besvare og komme med konstruktiv 
tilbakemelding på arbeid som styret gjør eller foreslå arbeidsoppgaver for styret. 
 
Med dette vil jeg ønske alle våre medlemmer et nytt spennende nukleærmedisinsk 
år! 
 
Hilsen 

 
Rune Sundset 
Leder NSNM 
 
 
 
 


