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Kære Susanne.  

 

Jeg fremsender hermed som SSCPNM-delegat referat af aktiviteterne i Det  

Skandinaviske Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.  

 

Scandinavian Society for Clinical Physiology and Nuclear Medicine  

Med professor Per Wollmer som ny formand er påtænkt en række ændringer i selskabets  

videnskabelige og administrative aktiviteter: 

 

 Symposier 

Det er besluttet, at selskabet afsætter en sum på 150.000,00 SEK til gennemførelse af  

videnskabelige symposier, der kan organiseres af medlemmer fra medlemslandene. Em-

nekredsene skal være inden for emneområdet klinisk fysiologi og nuklearmedicin og skal 

være rettet mod et internationalt publikum og af en varighed for mindst to dage. Symposi-

erne kan organiseres af ethvert ordinært medlem (af DSKFNM) og mindst to medlemslan-

de skal være involveret. Der skal være inviteret foredragsholder, gerne på højt internatio-

nalt niveau, som kan generere CME-point. Abstracts vil kunne publiceres i Clinical Physi-

ology and Functional Imaging. Der gives herudover et tilskud på 10.000,00 SEK til plan-

lægning af symposiet. Efter endt symposium aflægges rapport til selskabet.  

 

 Clinical Physiology and Functional Imaging 

Tidsskriftet er i fremgang nu med 5.000 abonnenter og støt stigende impact factor.  

Professor, overlæge, dr. med. Jens Bülow fungerer som Editor-In-Chief til udgangen af 

2017, hvorefter funktionen overtages af Magnus Dencker, Sverige. Til erstatning for Mag-

nus Dencker skal til tidsskriftet associeres ny associate editor fra Sverige.  

 

   

 

 

 

 



 

   Side 2  

 Selskabets hjemmeside er under opdatering. Nærmere oplysninger om selska-

bet kan findes på hjemmesiden: SSCPNM.com. 

 

 Scholarships 

Det er besluttet at der afsættes en samlet sum på 150.000,00 SEK per år til uddeling. 

Scholarships vil blive uddelt to gange årligt. Nærmere oplysninger om ansøgnings-

format kan findes på selskabets hjemmeside. Ved selskabets seneste halvårlige udde-

ling 2017 er uddelt 10 scholarships, hvoraf to er tildelt danske ansøgere. Forudsætning 

for ansøgning er medlemskab af DSKFNM. Ansøgning i forbindelse med aktiv delta-

gelse ved videnskabelige møder har prioritet. Ansøgning skal vedlægges abstract.  

 

 Den Nordiske Pris 

Det er besluttet at afskaffe Den Nordiske Pris. I stedet anvendes midlerne til scholar-

ships og internordiske symposier.  
 

 

Med venlig hilsen  

 

Søren Møller 

Professor, overlæge, dr. med.   
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