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Aktiviteter i EANM i 2017-2018 

 

 
Organisation 

Efter at hele organisationen i 2017 blev overtaget af EANM´s sekretariat er alt nu faldet på plads. 

EANM er opdelt i tre selvstændige underafdelinger; skolen, der hedder ESMIT (European School 

of Multimodality Imaging and Therapy), forskningsdelen, EARL (ResEARch4Life), hver med 

selvstændig økonomi, dog er begge helt afhængige af tilskud fra EANM. Endelig er der 

kongresdelen, EANM Conference and Association Services Ltd. (EANM Ltd), der tjener pengene 

ved at afholde den årlige kongres. Formanden er uændret belgieren Kristoff Myulle. Ved næste 

generalforsamling er der valg til fem bestyrelsesposter. 

 

Økonomi 

Økonomien er uændret særdeles god. Bestyrelsen vil derfor indføre, at moderorganisationen, 

EANM, køber kongresserne af EANM Ltd., der organiserer kongresserne. På den måde nedbringes 

kapitalen. Yderligere er der et arbejde i gang med at lave fælles internet-hjemmesider for de 

nationale selskaber, da det har været efterspurgt i flere år. Der vil dog ikke være nogen tvang, så 

DSKFNM kan bruge den nuværende eller tage EANM´s når den er klar.  

 

ESMIT – European School of Multimodality Imaging and Therapy 

Alle opfordres til at bruge skolen, der hele tiden udbygges og forbedres. Der er nu en hel stribe e-

learning-kurser (Niveau 1). Alle Niveau-1-kurser er gratis for medlemmer. 

Der har været afholdt fire kurser med fremmøde (Niveau 2) med stor tilslutning. Der har kun været 

afholdt ét specialistkursus (Niveau 3), men med så stor tilslutning, at mange gik forgæves. I 2019 

øges antallet til tre kurser, hvoraf et vil blive i neuro.  

Den fælles elektroniske lærebog forventes klar inden udgangen af 2018. 

 

EANM´s komiteer 

Der er 15 EANM-komiteer, der dækker de fleste nuklearmedicinske områder.  De 15 komiteer 

udarbejder guidelines og bistår andre selskaber med råd og vejledning. Hold øje med nye 

guidelines.  

 

Relationer til andre videnskabelige selskaber i Europa 

Uændret meget positivt i forhold til IAEA, EU, SNMMI m.fl.. Eneste udestående er samarbejdet 

med det europæiske radiologiske selskab – ESR – hvor der ikke er sket væsentlige fremskridt. 

 

Speciallægeuddannelsen i nuklearmedicin i Europa 

EANM har foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der viser store forskelle i længden på 

uddannelsen og hvorvidt nuklearmedicin er et subspeciale til radiologi, endokrinologi, kardiologi 

mv. Tendensen er, at nuklearmedicin som selvstændigt speciale er presset, da det nu i cirka 25% af 

landene hører under et andet speciale – hyppigst radiologi.  
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Kongressen i Düsseldorf 

Årets kongres i Düsseldorf den 14. til 17.. oktober er planlagt. Samtlige stande er solgt, hvilket 

svarer til kongressen i Wien i 2017, så forventningen er, at det bliver en god og rentabel kongres. 

Konceptet med e-postere bliver yderligere udbygget med flere præsentationer, storskærme og rapid 

fire (sidste øjebliks-postere af særlig aktuel art). Det var en succes med kongres-app´en i Wien, så 

det fortsætter, dvs. at der ikke kommer et trykt program.  

 

EANM´s tidsskrifter 

EANM har ud over European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (EJNMMI), som 

er selskabets officielle tidsskrift, også et tæt samarbejde med Clinical and Translational Imaging 

(CTI), Nuclear Medicine and Molecular Imaging, EJNMMI Research og Annals of Nuclear 

Medicine. 

Det går godt for alle fem tidsskrifter. EJNMMI har nu en Impact Factor på 7,7. 

 

 

Næste delegatmøde er til kongressen i Düsseldorf, lørdag den 13. oktober 2018. 
 

 

Lars Thorbjørn Jensen 


