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60 års-jubilerande Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging höll sin årliga kongress i St. 

Louis, Missouri i år. Den första dagen hölls ett antal kurser som krävde särskild anmälan. Då ägnade 

jag mig åt att vrida klockan rätt och förbereda min presentation. De följande fyra dagarna var 

indelade i runt 100 sessioner där totalt 2000 abstracts presenterades. Utöver detta hölls ett stort 

antal fördjupningskurser, föreläsningar och företagspresentationer. Kongressen omfattade många 

olika teman inom nuklearmedicin som onkologi, imaging av alla de slag, preklinik och terapier. Mig 

hittade man främst på de sessioner som handlade om nuklidterapier eftersom det är fältet jag 

nyligen disputerat inom. 

Mitt bidrag till kongressen var en muntlig presentation av dosimetri för 211At-terapi mot 

äggstockscancer i bukhålan. Tyvärr blev mitt föredrag flyttat i schemat utan att det annonserades 

ordentligt. Jag har svårt att avgöra om det var bra eller dåligt för mig. Eventuellt gjorde det att jag 

fick en större publik än vad jag hade fått om jag talat på utsatt tid för jag tror föreläsaren jag bytte tid 

med var lite mer välkänd än mig. Men å andra sidan var det snopet att de som planerat att lyssna på 

mig inte fick chansen. 

Med på mötet var några nuvarande och några tidigare kollegor som gett sig ut i världen för att jobba. 

Det blev ett trevligt tillfälle att uppdatera sig om vad som hänt sedan sist både på jobbet och utanför. 

Jag fick också chansen att samtala med ett par av ledamöterna i MIRD-kommittéen och några 

internationella kollegor. 

Resmålet som sådant var dessvärre en besvikelse. St. Louis bästa dagar verkar ha passerat. 

Stadskärnan, där konferenscentrum och hotell låg, var tomt på butiker och folk. Det mesta utom 

några restauranger och Starbuck’s var nerlagt. En kväll tog vi oss iväg till en galleria en bra bit utanför 

centrum för lite shopping, men mer spännande än så blev det icke. 

Jag vill med den här korta redogörelsen tacka för bidraget till resan från Svensk förening för 

nuklearmedicin. 
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