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Beretning fra EANM-delegat 2021-2022 
 

Der har været afholdt to virtuelle delegatmøder; oktober 2021 og marts 2022. Ved begge møder var 

der deltagelse af 2/3 af medlemslandene. Rusland var ekskluderet fra mødet i marts, som følge af 

krigen i Ukraine. Ukraine er ikke medlem af EANM.  

 

COVID-19 pandemien har fortsat stor indflydelse på EANM´s aktiviteter, men der er nu større 

kursusaktivitet end de foregående to år, dog betydeligt under niveauet fra før COVID-19-

pandemien. Forventningen er, at hvis der ikke sker yderligere, vil aktiviteterne være tilbage på 

normal niveau fra nytår. 

 

EANM har fulgt op på den rundspørge blandt medlemslandene om nuklearmedicinsk aktivitet under 

COVID-10-pandemien og den viser, at der er store forskelle i påvirkningen på den 

nuklearmedicinske aktivitet landende imellem. Specielt har forskningen være hårdt ramt i flere 

lande. 

 

Der er store forventninger til årets kongres i Barcelona den 15.-19. oktober. Det vil i givet fald 

betyde, at EANM´s økonomi vil få et tiltrængt bidrag, da de sidste to år har tæret på reserverne.  

Der er endnu ikke oplysninger om, hvor mange der er tilmeldt. Bestyrelsen har stort fokus på 

ligestilling, hvorfor det er tilstræbt at der inviteres lige mange mænd og kvinder til at holde indlæg 

på kongressen. 

 

EANM-komitéerne fungerer fortsat godt. De løbende revisioner af tidligere guidelines foretages nu 

mere systematisk. Alle guidelines følger nu samme skabelon og udfærdiges i samarbejde med alle 

relevante søsterorganisationer, blandt andet SNM.  

 

EANM har haft fokus på at få indflydelse på den farmakologiske lovgivning og er nu accepteret 

som interesseorganisation, der blive hørt. Det gælder såvel i EU og i IAEA. 

 

Der er i årets løb arbejdet på fælles audit af firmaer igennem SASAI (EARL). Meningen er, at det 

bliver muligt for de nuklearmedicinske afdelinger, at købe sig til auditdokumenter, så hver afdeling 

ikke skal afsted hvert andet år og auditere leverandørerne af kassetter og reagenser til fremstilling af 

radioaktive sporstoffer. Det gælder langt overvejende til PET-sporstoffer. 

 

Muligheden for at få akkrediteret skannere igennem QuDRANT er blevet øget, så nu er det flere 

hundrede skannere i Europa på listen. Som for SASAI er det et sted, hvor EANM tjener penge. 

 

Næste delegatmøde er på kongressen i Barcelona, lørdag den 15. oktober 2022. 

 

 

 

Lars Thorbjørn Jensen 


