Reseberättelse EANM 15-19 okt 2016, Barcelona
EANM-kongress hölls i år i Barcelona. En fantastisk stad som man gärna åker till. Det är alltid trevligt
att komma dit och se hur långt byggandet av kyrkan La Sagrada Famila har kommit.
Årets kongress samlade över 6300 besökare, vilket är det största antalet hittills. Antalet abstrakt var
ungefär 2200. Nytt för i år var e-posters. Dessa kunde man titta på vid ett antal datorer som stod
uppställda i samma rum som övriga posters.
Jag hade en ”vanlig” poster på Technologist. Den handlade om PET med 18F-Choline. Vi hade tittat
på om vi kan öka bildkvaliteten på patienter som väger mer än 105 kg, pga att de får mindre
aktivitet/kg, genom att förlänga insamlingstiden. Bildkvaliteten blir bättre men man når inte riktigt
ända upp till motsvarande bildkvalitet som för normalviktiga.
Jag lyssnade bl a på en del föredrag om 68Ga-PSMA. Tyckte det var intressant eftersom vi har börjat
köra det hos oss i Lund. Man ser fler upptag jämfört med de patienter som körts med Choline. PSMA
är även bättre på de som har låga PSA-värden. På de med riktigt låga PSA kan det vara en fördel att
köra 3 timmar efter injektion.
Technologist har ett eget program på kongressen. Både muntliga föredragen och postrar handlar
ofta om det praktiska utförandet. Jag tycker det är intressant att lyssna på hur andra gör och man
kommer alltid hem med något man kan förbättra. Det var t ex om hur långt ner kan man gå i dos på
Lågdos CT för barn, hur man kan minska stråldosen till ögonlinsen vid hjärn SPECT CT genom att
använda ett speciellt ögonskydd, hur man minskar antalet patienter som uteblir till undersökningen,
hur upplever patienten att ligga i fixationsmask vid PET/CT. Man får många tips och trix och även
idéer till nya projekt att jobba med!
Nästan varje år kommer det ut en ny Technologist´s Guide. Årets bok heter ”Radiation, Protection
and Dose Optimisation”. De delas ut på kongressen men kan även laddas ner från EANM:s hemsida.
Att vara på en kongress är även ett ypperligt tillfälle att träffa andra, skapa ny kontakter och utbyta
erfarenheter.
En av höjdpunkterna på denna resa var faktiskt att gå på fotboll och se FC Barcelona på Camp Nou
stadion. En härlig upplevelse!
Stort tack till SFNM för detta resestipendium!
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