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Beretning EANM-delegat 2019-2020 
 

Der har været afholdt to delegatmøder; i forbindelse med kongressen i Barcelona, oktober 2019 og 

som videokonference i marts 2020 til erstatning for det planlagte møde i Wien. 

 

Generelt har EANM det godt. Der er stigende medlemstal, god økonomi, stor tilslutning til den 

årlige kongres og stor interesse for selskabets uddannelsestilbud. EANM´s brand ude i verden er nu 

så godt, at det bliver brugt uden tilladelse, hvorfor bestyrelsen har fokus på at værne om det gode 

navn. Australien og New Zealand har bedt om at blive associeret til EANM. 

 

Der arbejdes løbende på at EANM bliver hørt, når internationale organisationer laver anbefalinger 

på det nuklearmedicinske område. EANM har nu fået fast sæde i EU, så al lovgivning bliver sendt i 

høring i selskabet. Desuden er samarbejdet med IAEA styrket.   

 

EANM´s skole, ESMIT, har kurser på tre niveauer, hvor niveau 1 (e-learning) og 3 

(specialistskurser) er meget populære, mens niveau 2 (generalistkurser) ikke er så søgt. Der er 

iværksat en undersøgelse, der skal vise, hvad der kan gøre niveau 2 mere populært. Skolen giver 

generelt underskud, men det er også meningen. Pengene tjenes på kontingent og kongresser og 

bruges på skolen! 

 

Den årlige kongres afholdes i Wien, 17. – 21. oktober 2020, men der har været stor usikkerhed om 

afholdelsen på grund af corona-pandemien. Som det ser ud aktuelt, så afholdes den, men med 

forventet mindre tilslutning en normalt. Selskabets økonomi er dog så god, at et vist tab vil kunne 

klares. Hovedtemaet bliver theranostics. Der vil være nogle mindre ændringer i formen, med måske 

flere plenar-sessioner og bedre postegennemgang, men ellers som tidligere. 

 

De videnskabelige komitéer udsender løbende guidelines. Alle guidelines følger nu samme 

skabelon og udfærdiges i samarbejde med alle relevante søsterorganisationer, blandt andet SNM.  

 

Den videnskabelige del af EANM, EARL, arbejder fortsat inden for innovation, udstyr, dosimetri, 

kunstig intelligens og radiobiologi, men alt går meget langsomt. EARL har etableret en enhed, 

SASAI, der skal tilbyde fælles auditering af firmaer, der leverer reagenser til fremstilling af 

sporstoffer, der bruges inden for den nuklearmedicinske lægemiddelfremstilling. Meningen er, at de 

enkelte afdelinger ikke selv skal auditerer firmaerne, men købe auditrapporterne fra EANM. Indtil 

videre er ét firma auditeret. 

 

Næste delegatmøde er til kongressen i Wien, lørdag den 17. oktober 2020. 

 

 

Lars Thorbjørn Jensen 

 
 


