Gentofte, d. 30. august 2011

Aktiviteter i World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB) 2010-2011

Aktiviteten i denne organisation har hidtil hængt tæt sammen med kongresserne, der foregår hvert 4. år og sidste gang i
september 2010 i Cape Town, Sydafrika, hvor DSKFNM´s delegat Peter Oturai deltog.
Ved den lejlighed overgik formandskabet, der kører over 4 år, til Mexico, som skal afholde den næste kongres i 2014 i
Cancun. Den nye formand hedder Dr. Enrique Estrada Lobato. Kontingentet blev ved samme lejlighed sat op fra 1 SD
til 2 USD pr. medlem.
Hidtil har det skiftende formandskab gjort, at organisationen har været aktiv op mod kongresserne og ellers – set på
afstand – gået noget i dvale indimellem.
Men ved kongressen i 2010 vedtog man at etablere et permanent sekretariat i Wien. Fimaet ”vereint” i Wien er det
samme som effektivt har varetaget EANM’s sekretariatsfunktion gennem nogle år. Herved kan man håbe på en bedre
styring og et mere effektivt informationsflow. Selvom etablering af permanent kontor koster en del, blev der
argumenteret for at dette ville blive udlignet med øgede indtægter pga. vereints mange år i branchen (funding,
inddrivelse af udeståender).
Man har ønsket at styrke og udvikle organisationen med henblik på at fremme uddannelse i nuklearmedicin i de lande,
hvor det er mest tiltrængt. Dette kan være i samarbejde med IAEA og WHO, hvortil man arbejder på at skaffe
forbindelser.
Et andet fremtidsønske er at skabe sit eget tidsskrift på elektronisk basis. Samt at skabe et elektronisk nyhedsbrev, i
lighed med EANM. Selskabets hjemmeside hedder www.wfnmb.org
DSKFNM diskuterede på sidste generalforsamling i 2010, om vi brugte selskabets penge rigtigt i forbindelse med
WFNMB. I første omgang nedregulerede vi vores medlemstal til kun at omfatte de akademiske medlemmer. Derudover
besluttes det, at den kommende delegerede ikke skulle deltage i næste kongres i 2014 i Mexico, men at vi bibeholder en
medlemsfunktion, med selskabets sekretær som kontaktperson.

Susanne Rasmussen
WFNMB delegat
Billeddiagnostisk afd., Nuklearmed. afsnit
Gentofte Hospital

Peter Oturai
Tidligere WFNMB delegat
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
Rigshospitalet

