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Beretning EANM-delegat 2020-2021 
 

Der har været afholdt to virtuelle delegatmøder; oktober 2020 og marts 2021. Ved begge møder var 

kun lidt over halvdelen af de 41 delegerede med, i modsætning til tidligere, hvor der kun har været 

fravær af ganske få. Formatet og de relativ få deltagere har påvirket møderne, så der er mindre 

dynamik og færre spørgsmål.  

 

EANM har det fortsat godt, men COVID-19 pandemien har sat sit tydelige aftryk i form af færre 

indtægter ved den virtuelle kongres i oktober 2020 i forhold til en normal kongres. Der er dog er 

stigende medlemstal, god tilslutning til den kommende kongres - trods formatet - og generelt stor 

interesse for selskabets virtuelle uddannelsestilbud.  

 

EANM har lavet en rundspørge blandt delegaterne om nuklearmedicinsk aktivitet under COVID-

10-pandemien og den viser, at der i store træk ikke har været de store udsving ændringer i forhold 

til tidligere. 

 

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. EANM bliver nu hørt, når internationale organisationer 

laver anbefalinger på det nuklearmedicinske område, hvilket er glædeligt, men også et ansvar for at 

levere kvalificeret input til tiden.  

 

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

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

format har givet mulighed for at flere har kunnet deltage. Der har været afholdt 14 live-webinarer, der 

er CME-godkendt, hvor der har deltaget mere end 2.700 personer. Der planlægges med fortsatte live-

webinarer i det kommende år 
 

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

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

Ud over de nye guidelines er der en løbende revision af de tidligere guidelines. 

 

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

kunstig intelligens og radiobiologi, men det går fortsat langsomt. EARL har etableret en enhed, 

SASAI, der tilbyder fælles auditering af firmaer, der leverer reagenser til fremstilling af sporstoffer, 

der bruges inden for den nuklearmedicinske lægemiddelfremstilling. Tilslutningen er ikke 

overvældende, men der er fremskridt. 

 

Den årlige kongres skulle være afholdt i Hamborg, men det blev allerede i januar besluttet, at den 

igen afholdes virtuelt. Deadline for abstracts var den 29. juni 2021 og meldingen er i skrivende 

stund, at det ser godt ud. 

 

Næste delegatmøde er til den virtuelle kongres den 23. oktober 2021. 
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