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Referat af aktiviteter i EANM i 2014-2015
I perioden har der været to delegater: Susanne Rasmussen indtil 31.12.2014 og Lars Thorbjørn Jensen fra 1.1.2015
2014
Ved mødet for EANM-delegerede i forbindelse med kongressen i Göteborg var følgende punkter på dagsordenen:
- Den afgående præsident Fred Verzijlbergen opdaterede forsyningssituationen af Mo-99 de kommende år, hvor vi må
imødese perioder med knaphed pga flere planlagte reaktorlukninger i Europa og i Canada. Størst ventes problemerne at
være fra ultimo 2015-primo 2017. Som ny president-elect 2015-2016 blev Kristoff Muylle fra Belgien valgt med stor
majoritet. Bernd Krause (Tyskland) blev genvalgt som EANM komite koordinator 2015-2016. Som ny kasserer blev
Jolanta Kunikowska, Polen, valgt for perioden 2015-2017
- Sidste år vedtog EANM at oprette et etisk råd, konstituerende møde marts 2015.
- EANMs revisorer havde sat spørgsmål ved EARL, som er en forskningsenhed ejet og drevet af EANM. EANMs
direktør Andrea Bauer gennemgik aktiviteterne i selskabet og der var støtte til dets fremadrettede virke.
Generalforsamlingen godkendte derefter hele bestyrelsen, dens aktiviteter og fremadrettede strategi.
- På generalforsamlingen i Gøteborg blev der luftet utilfredshed over det begrænsede antal kongresbyer og der kom
opfordringer til at revurdere denne beslutning.
- Prisen for EANM medlemskab stiger fra næste år. Prisen er dog den samme, hvis man kan nøjes med EJNMMI i en
online udgave.

2015
Ved mødet for EANM-delegerede i Wien den 22. marts 2015 var følgende punkter på dagsordenen:
-Minimuskrav for specialistuddannelse i nuklearmedicin.
-Syllabus/lærebog om, hvad specialet kan bidrage med i diagnostik.
-Molybdæn-situationen. Fortsat ikke god, men næppe problemer før om et par år. EANM vil gerne have to nationalt
udpegede medlemmer, der skal være med til at rapportere til EANM om situationen i hvert enkelt land. Forespørgsel til
formændene for de nationale selskaber vil komme i løbet af året.
-Den årlige konference er i 2015 i Hamborg, 2016 i Barcelona og 2017 i Wien. Derefter er det ikke helt afklaret, om det
fremover kun er Barcelona og Wien, der skal være værtsbyer. Hvem det bliver i 2018 afgøres næste år. Kun Tyskland,
Sverige, Schweitz, Spanien, Østrig, UK og Danmark har de faciliteter og det prisniveau, der gør at de kan afholde
kongressen.
-Der er planer om, at oprette endnu et tidsskrift under EANM, så der i alt vil være fire. Hovedtidsskriftet vil fortsat være
EJNMMI.
-Der var indsendt knap 200 forslag til, hvilke områder EANM skal fokusere på i de kommende år. Bestyrelsen har
udvalgt følgende syv:
1. Økonomiske forhold ved afregning af undersøgelser
2. Adgang til teknologi (i bredeste forstand)
3. Standardisering af undersøgelser
4. Lovgivning vedrørende radiofarmaka
5. Uddannelse
6. Specialets uafhængighed af andre specialer
7. Prægraduat synliggørelse og involvering af studenter i specialet
Efter formandens beretning var der diskussion af, hvad vi skal med EANM. Der var meget store forskelle fra land til
land. Konklusionen fra dansk side er, at vi i Norden og specielt i Danmark, har langt bedre forhold end i de andre lande.
Danmark har eksempelvis langt flere PET-skannere i forhold til befolkningsstørrelsen end noget andet land i Europa.
Konklusionen på mødet var, at der er så store forskelle blandt EANM´s medlemslande, at det er svært at se, hvor det
fælles fodfæste er.
Det næste møde for delegerede er til kongressen i Hamborg i oktober måned.
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