Gentofte, d. 14. august 2013

Aktiviteter i European Association of Nuclear Medicine (EANM) 2012-2013
Siden sidste referat har jeg deltaget i to delegatmøder. Dels ved EANM kongressen i Milano oktober 2012 og dels april
2013 i Wien.
Ved delegatmødet i Milano deltog Peter Oturai og jeg. Der var kampvalg ml. Arturo Chiti, Milano og John Buscombe,
London om at blive næste EANM præsident, førstnævnte vandt kampen. Efterfølgende var der afstemning om Task
Group Coordinator (TG/C), hvor der kun var en kandidat Bernd Krause fra Tyskland, der blev valgt med stor
tilslutning.
Herefter aflagde afgående præsident P. Bourguet og kasserer Jurij Jurij Fettich rapport.
Bourguet orienterede bl.a. om FDG PET-CT akkreditering, hvor der sidste år blev akkrediteret 54 sites/57 skannere.
EANM kurser opdateres hvert 2. år. Man ønsker flere personer involveret og vil gerne kunne tilbyde kurser i udlandet.
Som noget nyt er der kommet et E-learning kursus i PET-CT onkologi og der planlægges i samarbejde med SNMMI og
IAEA såkaldte Webinars. Der er også udviklet EANM App, vist foreløbigt kun til Apple Smartphones. Fra maj 2013
kommer en EJNMMI som App.
Kasserer Jurij Fettich fortalte om stabilt overskud på organisationens konti. Antallet af medlemmer konstant, selvom det
sidste år blev dyrere at være medlem. Det koster ca. 1,8 mill. € at afholde en kongres. Det koster ca. 0,7 mill. € for et års
drift af EANM. Der er meget stor spredning på udgifterne og dermed overskuddet for EANM i forhold til hvilken
kongresby man vælger. Barcelona er eksempelvis meget dyr (desværre!) og Wien omvendt blandt de billigste, og derfor
arbejder man nu i retning mod en model, hvor man bruger den samme billige by hvert 4. år og derudover i forskellige
geografiske lokaliteter.
Herefter fortsatte en diskussion af EANM: ESR Multimodality Imaging Curriculum Part II & III.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe ledet af Drazen Huic, hvor Tjekkiet, Israel, Rumænien, Belgien, Østrig og
Storbritannien har deltaget. Der viste sig stor uenighed om hvad resultaterne kunne bruges til: enten 1. arbejde videre i
arbejdsgruppen mhp. afstemning april 2013, eller 2. sende processen tilbage til nationale selskaber eller 3. stoppe
processen helt. Stridighederne har gået på evt. inklusion af neurologi og cardiologi, men der har generelt været meget
divergerende interesser landene imellem præget af en frygt for radiologisk dominans. Diskussion endte frugtesløs uden
afstemninger, da vi løb tør for tid og udskudt til mødet i april.
Ved dette møde opridsede præsident F. Verzijlbergen den aktuelle situation i forhold til ERS. Man er trådt et skridt
tilbage og har sammen udarbejdet nogle hensigtserklæringer om chair position på kongresser, fælles kurser på
kongresser, udvikling af et fællesdokument omkring det fremtidige samarbejde mellem EANM og ESR – ikke
forpligtende for de enkelte medlemslande.
En spørgeskemaundersøgelse vedr. godtgørelse (reimbursement) for forskellige undersøgelsestyper viste
kæmpeforskelle landene imellem, når det gælder priser for undersøgelser, de skandinaviske lande lå generelt højest.
Generatorpriserne også stærkt varierende, en tendens tiltaget efter mangelperioden. Man forventer at priserne for
radiopharmaceuticals inkl. nye PET-tracers vil stige betragteligt og vil ikke kunne dækkes af den nuværende
godtgørelse.
Slutteligt gennemgik få udvalgte lande hvordan speciallægeuddannelsen til nuklearmediciner og radiolog var
sammensat. Igen var det slående hvor store forskellene var landene imellem.

