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 Scholarships 
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Jeg fremsender hermed som SSCPNM-delegat referat af aktiviteterne i Det  

Skandinaviske Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.  

 

Scandinavian Society for Clinical Physiology and Nuclear Medicine  

Selskabet blev stiftet d. 13. juni 1980 med afholdelse af den stiftende generalforsamling i Gentofte.    

Aktuelt er professor Per Wollmer formand for selskabet. 

Symposier 

Der kan gennem selskabet søges støtte til symposier, idet der er afsat en sum på 150.000,00 SEK til 

dette formål. Symposierne kan organiseres af medlemmer fra medlemslandene og emnekredsen 

skal være inden for emneområdet klinisk fysiologi og nuklearmedicin og skal være rettet mod et 

internationalt publikum og af en varighed for mindst to dage. Symposierne kan organiseres af et-

hvert ordinært medlem (af DSKFNM) og mindst to medlemslande skal være involveret. Der skal 

være inviteret foredragsholder, gerne på højt internationalt niveau, som kan generere CME-point. 

Abstracts vil kunne publiceres i Clinical Physiology and Functional Imaging. Der gives herudover 

et tilskud på 10.000,00 SEK til planlægning af symposiet. Efter endt symposium aflægges rapport 

til selskabet. 

 

Clinical Physiology and Functional Imaging 

Tidsskriftet er i fortsat fremgang med mere end 5000 abonnenter og stigende impact factor. Impact 

factor 2022: 2,3.  

Editor-In-Chief er overlæge Magnus Dencker, Sverige. Fra Danmark er lærestolsprofessor, over-

læge, dr.med. Søren Møller og Jens Bülow tilknyttet som Associate Editors. Fra Finland bidrager 

Kirsi Timonen og fra Norge Frode Willoch. Der afholdes kombineret møde i bestyrelse og redak-

tion i oktober 2022 i København. 

 

   

 

 

 

 



   Side 2  

selskabets hjemmeside. Scholarships er ikke blevet uddelt de sidste år på grund af coronasutua-

tionen. Forudsætning for ansøgning er medlemskab af DSKFNM. Ansøgning i forbindelse med 

aktiv deltagelse ved videnskabelige møder har prioritet. Ansøgning skal vedlægges abstract.  
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