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Aktiviteter i EANM i 2018-2019 

 

 
Organisation 

Formanden for EANM, hollænderen Wim Oyen, fortsætter arbejdet med at konsolidere opdelingen i 

de tre selvstændige underafdelinger; skolen, ESMIT (European School of Multimodality Imaging 

and Therapy), forskningsdelen, EARL (ResEARch4Life), bege med selvstændig økonomi, men helt 

afhængige af tilskud fra EANM og kongresdelen, EANM Conference and Association Services Ltd. 

(EANM Ltd), der tjener pengene ved at afholde den årlige kongres.  

 

Økonomi 

Økonomien er uændret god. Bestyrelsen arbejder derfor fortsat på at moderorganisationen, EANM, 

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

kapitalen. Yderligere arbejdes der på at få en lobbyist i EU, der kan tale nuklearmedicinens sag.  

 

ESMIT – European School of Multimodality Imaging and Therapy 

Der er uændret stort fokus på uddannelse, hvor der er stor interesse for Niveau 1, der er e-learning. 

Niveau 2, der afholdes som to-tre dages kurser, er en rimelig succes, dog med meget varierende 

tilmelding. To ud af 18 kurser er blevet aflyst som følge af for få tilmeldte. Niveau 3, ”high level”, 

er for specialister og der har været afholdt to møder – cancer prostatae og demens – med stor 

tilslutning og udbytte for deltagerne. I 2019 vil der blive afholdt niveau 3-kurser i molecular 

imaging og neuroendokrine tumorer. 

 

EANM-komitéer 

Der er stor interesse for og aktivitet i komitéerne. Der er aktuelt 15 aktive komitéer, der alle 

udarbejder guidelines. Danmark er godt repræsenteret med 6 komitémedlemmer. 

Som følge af den store aktivitet, er det nu lavet et fast system – en guideline – til, hvordan EANM 

vil lave guidelines. Systemet skulle være meget velfungerende. 

 

Patient-pårørende-repræsentation 

Public & Patient Involvement (PPI) er under opbygning. I første omgang bliver der fokuseret på 

technologist-delen, med videregivelse af information om undersøgelser. Specifikt er Skandinavien 

og Storbritannien nævnt som gode eksempler på, hvordan det kan gøres. Der er en generel 

opfordring til nationalt at komme i gang med samarbejdet med patientforeninger. 

 

EANM/UEMS/EBNM European Nuclear Medicine Guide 

Den fælles elektroniske lærebog i nuklearmedicin bliver flittigt brugt og opdateres hele tiden.  

https://www.eanm.org/publications/european-nuclear-medicine-guide/ 

 

EANM Nuclear Medicine Clinical Decision Support 

Er nu aktiv. Der er generel stor tilfredshed med app´en. 

https://www.nucmed-cds.app/#!/home 
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Relationer til andre videnskabelige selskaber og til myndigheder i Europa 

Der er en meget godt forhold til UEMS og EBNM (European Board of Nuclear Medicine). 

Det amerikanske selskab for nuklearmedicin, SNM, er nu en del af alle guidelines. 

Der er opnået gensidig repræsentation mellem IAEA og EANM. 

Der er fortsat udfordringer med det europæiske radiologiske selskab ESR, da de har en 

underafdeling, der hedder ESHI (European Society of Hybrid Imaging). ESHI udsteder certifikater 

til radiologer, så de er ”godkendt” til at varetage nuklearmedicinen i forbindelse med 

hybridskanninger. Det er derfor meget kontroversielt at arbejde med ESR/ESHI, hvis man samtidig 

er en del af EANM.  

Generelt er der god kontakt til, men ikke altid lydhørhed fra, det europæiske medicinagentur 

(EMA).  

Der er specielt bekymring for, om store firmaer får markedsføringstilladelse (MA), og på den måde 

gør det meget dyrere for alle. Samtidig er der bekymring over, at store aktører som GE nu trækker 

sig fra flere radiofarmaka (f.eks. DMSA fra det amerikanske marked og Cr-EDTA generelt), 

samtidig med, at der er problemer med at få godkendt sporstoffer som MAA og kolloider til 

lymfeskintigrafi. 

EU udsender direktiver, som ikke altid er i overensstemmelse med den virkelighed som EANM ser. 

 

IAEA-akkrediteringssamarbejde 

IAEA har gennemført et projekt, hvor et rejsehold gennemgår en afdeling ud fra nogle givne 

standarder. Der er typisk fire personer med til en akkreditering; nuklearmediciner, fysiker, 

farmaceut og technologist. Holdet gennemgår så den afdeling, der har bedt om besøget. Det er en 

stor succes i Østeuropa, men akkrediterings-kapaciteten er ikke så stor, så der vil blive prioriteret 

blandt de afdelinger, der vil have besøg. 

 

Kongressen 2019 i Barcelona 

Årets kongres i Barcelona, den 12. til 16. oktober, er planlagt. Samtlige stande er solgt, hvilket 

svarer til tidligere.  Der kommer ikke et trykt program, da det nu er vedtaget, at alt er elektronisk, 

hvilket også muliggør, at stort set alle indsendte abstracts bliver antaget.  

 

Næste delegatmøde er til kongressen i Barcelona lørdag den 12. oktober 2018. 
 

 

Lars Thorbjørn Jensen 


