
Reseberättelse från Barcelona 15/10-2016 till 19/10-2016 

 
 

 

Jag fick tack vare ett stipendium från Svensk Förening för Nuklearmedicin möjlighet att delta 

i EANM`s kongressen i Barcelona 2016. 

 

Min resa gick tidigt lördag morgon från Kastrup via Warszawa till Barcelona. Väl framme i 

Barcelona tog jag mig till mitt hotell som var beläget cirka 10 minuters promenad från 

kongresscentrum. Under flygresan fick jag på grund av förkylning ont i öronen och jag beslöt 

mig därför att hoppa över lördagskvällens invigningsfest och istället vila mig inför söndagen. 

 

På söndagen var öronen återställda. Efter frukost tillsammans med en kollega, promenerade vi 

till kongresscentrum. Där träffade vi många trevliga kollegor från olika delar av Sverige. 

 

På kongressen erbjöds väldigt många intressanta föreläsningar och det fanns ett stort antal 

postrar att titta på samt en stor utställningshall med utställare. 

 

Min och Anett Melins poster "Multimodal Neurophysiology in presurgical evaluation of 

Epilepsy at the University Hospital in Lund, Sweden" hade jag med mig. Presentationen av 

den var tisdag förmiddag under en poster walk. 

 

Jag försökte under kongressens 4 dagar att lyssna på föreläsningar om nuklearmedicin kopplat 

till hjärnan eftersom det intresserar mig. 

Speciellt intressant var att höra om för mig okända användningsområde för FDG-PET/CT av 

hjärnan och ryggmärgen. 

En föreläsare berättade om FDG-PET/CT av ryggmärgen vid misstänkt ALS-sjukdom. En 

föreläsning utvärderade om det är möjligt att ersätta interiktal SPECT/CT med FDG-PET/CT 

vid SISCOM. Det kallades då PISCOM. Stråldosen till patienten bli då lägre. Resultaten var 

lovande men mer fakta behövs.  

Flera föredrag handlade om kvantifiering vid Ameloid-PET.  

 

Jag passade på att lyssna på kollegan Jessika Hagermans föredrag om hur  

bildkvalitén kan förbättras vid 18F-FDG PET/CT på stora patienter. 

Jag lyssnade också när kollegan Christel Kullberg berättade om myocardperfusion vid tidig 

respektive sen bildtagning. 

 

En kväll begav jag mig in till centrum för att titta på Casa Batllo. Det är en mycket 

imponerande byggnad, nu ett museum. En annan kväll åkt jag och en kollega till de gamla 

gotiska delarna av Barcelona och tittade. Barcelona är en jättefin stad och jag planerar ett 

besök som turist för att se mer. 

 

Jag är mycket tacksam för stipendiet från Svensk Förening för Nuklearmedicin. Det gav mig 

möjlighet att delta i kongressen i Barcelona. 

 

Irene Erlandsson 

 


