
Reseberättelse från den årliga nuklearmedicinska kongressen 

EANM i Helsingfors, Finland 4-8 september 2004 

Den årliga kongressen anordnad av European Association of Nuclear Medicine (EANM) hölls i år 
i Helsingfors, Finland. De cirka 4000 deltagarna kunde välja ur ett digert program. Det var 8 
parallella sessioner där c:a 350 muntliga föredragen och många intressanta 
föreläsningar/utbildningar hölls. Posterutställningen var stor med 1000 bidrag. Dessutom kunde 
man besöka utställningen och se det senaste som företagen har att erbjuda med t.ex. 
kombinationskameror (PET-CToch gammakamera-CT).    

”European School of Nuclear Medicine” hade ordnat ett bra och varierande undervisnings-utbud, 
med intressanta föreläsningar om bl.a. nuklearkardiolgi, nuklearmedicin inom akut-sjukvården, 
onkologi, endokrinologi, neurologi, terapi och fysik. Dessutom hade de en tankeväckande 
interaktiv presentation om fallgropar inom onkologi, där åhörarna fick trycka på knappar för att 
t.ex. ange rätt diagnos. Vid flera tillfällen ”gissade” hälften av auditoriet fel!!! (man kan alltid lära 
sig nya saker).   

Jag tyckte att dessa undervisningstillfällen var mycket givande och ett utmärkt komplement till 
övrig utbildning som man behöver för att bli nuklearmedicinsk specialist. Abstrakt från dessa 
föreläsningar delades ut, vilket man har glädje av nu efteråt. Dessutom kommer de att lägga ut 
informationen på nätet (hemsidan är www.eanm.org).  

PET är ett växande område, med många presentationer. Molecular Imaging är ett annan växande 
område, som jag inte visste så mycket om tidigare och som verkar mycket intressant. 

Mitt stora intresse är nuklearkardiologi, så jag besökte många av dessa sessionerna. Jag hade med 
en poster: ”Comparison of automated gated SPECT with cardiac magnetic resonance for 
evaluation of left ventricular volumes and ejection fraction”. Det fanns många andra intressanta 
posters att begrunda, både inom nuclearkardiologi och andra områden.  

Jag tackar för stipendiet/bidraget till resan. Det har varit mycket inspirerande att besöka denna 
kongress, som för mig även hade stort utbildningsvärde. 
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