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Den tionde världskongressen i nuklearmedicin hölls i Kapstaden i Sydafrika den 18 till 23
september. World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB) var arrangörer.
Dessa kongresser anordnas vart fjärde år och jag har haft förmånen att få delta i 5 av de 10
som hittills anordnats. Denna kongress var annorlunda genom det låga deltagarantalet. Det var
bara ca 1200 deltagare vilket är mindre än hälften av vad det brukar vara. Ett av skälen till
detta kan vara att Sydafrika inte har grannländer med nuklearmedicinsk verksamhet. Det var
långt att åka för de flesta som kom till kongressen. Det låga deltagarantalet speglades också i
företagsutställningen som var mycket mager. Hoppas att inte denna trend håller i sig till nästa
världskongress som hålls i Mexico år 2014.
Sverige var väl representerat på kongressen med drygt 20 delegater. Sedan var det ytterligare
några svenskar som var ”accompanying persons” Allt som allt utgjorde den svenska truppen
närmare 30 personer. Liksom vid tidigare kongresser hade SAM Nordic (tillsammans med
Initiativ AB) ordnat en gruppresa vilket gjorde att många av oss svenskar hade chans att
umgås och knyta kontakter.
Kongressen inleddes med välkomstmottagning på lördag kväll. Mottagningen var i
utställarhallen och i och med detta öppnades företagsutställningen. Den officiella invigningen
av kongressen var på söndag morgon. Kongressen hölls i en ny och modern byggnad, Cape
Town International Convention Center (CTICC) som höll hög standard.
Det vetenskapliga programmet var uppdelat i ”plenary sessions”, fria föredrag i parallella
sessioner, ”technologists sessions”, symposium samt postrar. Dessutom hölls 15 olika CMEsessioner. CME står för Continuing Medical Education och är oftast av mycket hög kvalitet
eftersom det är inbjudna experter som föreläser. Föredragen är lite längre, ofta en halvtimme,
och ger i allmänhet en bra överblick inom det aktuella ämnesområdet.
Marika Bajc från Lund var moderator för en CME-session om European Guidelines for
Ventilation/Perfusion SPECT. Björn Jonsson, Lund, höll ett fördrag om hur dessa
undersökningar bör utföras. En annan CME-session handlade om Updates in PET/CT and
SPECT/CT in Oncologic Imaging. (Överhuvudtaget var det mycket som handlade om hybridimaging). Ett av syftena med denna session var att se vilken roll PET/CT och SPECT/CT
kommer att ha i framtiden när det gäller onkologi och också hur resultatet av undersökningen
påverkar patientens vård. En CME-session hade titeln Perspective of Clinical Nuclear
Medicine: Asian experience där man kunde höra om trender inom nuklearmedicin i Kina,
Japan och Korea.
Kongressen hade Benchmarking Quality som specialtema och det var en hel del sessioner på
detta temat. Lorraine Fig pratade om 20 års erfarenhet av bygga upp ett framgångssrikt
program för QA-fantom. Vi fick också höra om MIPPA (Medicare Improvements for patients
and Providers Act of 2008) med krav på ackreditering och kvalitetssäkring för verksamheter
med bland annat nuklearmedicin. Ett annat föredrag handlade om ”Traceability of activity
measurements in nuclear medicine: examples from the United States”.
Vid en pediatrik-session talade Isky Gordon och Isabella Roca om en ny mjukvara från IAEA
som utvärderar MAG3-renogram. De har deltagit i en expertgrupp som arbetat med validering
av mjukvaran. Jag höll ett föredrag vid en annan pediatrik-session. Föredraget handlade om

aktivitets-dosering av Tc-99m-MAA vid lungscintigrafi på barn där fokus ligger på utfallet i
bildkvalitet. Jorn van Dalen från Holland höll ett föredrag vid den första fysiksessionen som
handlade om optimering av 18FDG-dosen vid PET-undersökningar. Också här var fokus på
bildkvalitet. De visade att dosering efter kroppsvikt ger mycket sämre bildkvalitet för
överviktiga patienter och rekommenderar en metod som bygger på en power-funktion av
kroppsvikt.
Förutom deltagandet i själva kongressen så var det mycket annat som hände vid besöket i
Kapstaden. En eftermiddag var det ledigt från kongressen med tre olika utflykter att välja på .
De flesta av oss svenskar valde ”township tour” med bland annat besök i kåkstäderna. På väg
dit passerade vi det omtalade området District Six som ligger centralt. Här fanns ett levande
område med folk från olika raser sida vid sida (man talar mycket om ras i Sydafrika). Med
apartheid-lagarna som stöd tvångsevakuerades 60000 människor härifrån och området
jämnades med marken. Det skulle bli ett område för vita men motståndet var stort och
fortfarande idag är det i stort sett obrukat.
Vi hann också med stadsvandring med guide, en linbanetur upp till Taffelberget, att besöka
Godahoppsudden, båttur till sälkoloni, valskådning och besök vid vingårdar med
provsmakning. En kväll var några av oss ute på en ”sunset champagne sailing tour” med en
fantastiskt vacker solnedgång och delfiner som följeslagare.
Tack till Svensk Förening för Nuklearmedicin som bidrog till denna härliga kongress och resa
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