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Den årliga europeiska nuklearmedicinska kongressen firade i år 25-
årsjubileum i Milano. Passande, då den första EANM-kongressen också hölls 
i Milano 1988. 
Öppningsceremonin med pompa och ståt och tal följdes av mingelbuffé med 
många goda smakprov av det italienska köket (speciellt raviolin var god kan 
intygas, och ostarna och proseccon var det heller inget fel på…)  
 
Rekordmånga abstracts hade skickats in varav 1894 accepterades. Totalt 
hölls 756 muntliga presentationer och 1343 postrar visades.  
Programmet var oerhört blandat och torde ha tillfredsställt de flestas 
önskemål.  
Sverige var väl representerat bland postrar och föredrag och jag lyssnade 
på flera intressanta presentationer och besökte många välgjorda postrar.  
Inriktningen för egen del, både vad gäller egen muntlig presentation, och 
som åhörare, var kardiologi. Både stora drag och små tips fick jag här med 
mig hem – tex kring nya hjärtkameran med CZT-detektor, erfarenhter av 
regadenoson, flödesreservmätningar med Rb-PET, jämförelse av olika 
mjukvaror för kvantifiering av myokardperfusion med PET, vinsten av 
revaskularisering vid större perfusionsdefekter vid myokardskintigrafi mm. 
Slående många postrar och presentationer rörde annars 
radionuklidterapier och dosimetri, vilket verkar vara i ökande. Mångt o 
mycket fanns också kring PET/CT och onkologi men även 
neurodegenerativa sjukdomar och annat och en del sessioner kring 
PET/MR, vilket vi väl lär få höra mer om framöver. 
Ett viktigt inslag på kongresser är dessutom möjligheten att träffa kollegor 
och arbetskamrater från andra ställen och knyta nya kontakter. Flera 
tillfällen till detta gavs både över otal koppar fantastisk italiensk capuccino, 
trevliga middagar och sist men inte minst den välbesökta ”svenskaftonen” 
på tisdagkvällen vilken svensk Förening för Nuklearmedicin ordnade. Tack 
för det!  



Milano bjöd under kongressdagarna mestadels på mulet väder för dem som 
hann besöka stadens attraktioner. Själv hann jag åtminstone klättra upp ett 
antal trappor i Il Duomo och beskåda utsikten över Milanos takåsar och 
torg. 
 
 

 
 
 
Och slutligen ett stort tack till svensk Förening för Nuklearmedicin för resestipendium 
vilket underlättade kongressbesök och presentation på EANM i Milano. 
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