Reseberättelse EANM 2013 Lyon

Lördagen den 19 oktober var det då dags att ge sig av mot Lyon och EANM.
Vi var 4 leg. biomedicinska analytiker, 3 läkare och 2 radiofysiker och 1 ingenjör som skulle
representera Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin i Lund. Tidig start med tåget till Kastrup. Därefter
flyg till Lyon med mellanlandning i Munchen. Sommarvärme mötte oss när vi steg av i Lyon med
drygt 20 grader och sol. När vi lastat av bagaget på hotellet och fått lite lunch bar det iväg till
kongresscentrat för att registrera oss och hänga upp våra postrar.
Vi hade sammanlagt 4 postrar. En som var gjord av 3 BMA och presenterades på technologist
posterutställning. Temat var ” Effects of Time of Flight image reconstruction on myocardial perfusion
13N-ammonia PET/CT”. De andra handlade om lungor och var på läkarposterwalken. Som vanligt höll
kongressen oss sysselsatta med föreläsningar från morgon till kväll beroende på vad man var
intresserad av. Kvaliten var mycket varierande. Vi var på några CME (Continuing Medical Education)
och ”pittfalls” som var givande. Lyssnade även på en del presentationer på Technologistsessioner.
Alltid intressant att lyssna på vad andra har för projekt.
Hade man en stund över kunde man antingen titta på alla postrar eller besöka utställningshallen och
prata med representanterna från företagen.
En av våra radiofysiker hade en muntlig presentation på måndagen, som vi alla var och lyssnade på.
Den handlade om Cardiac Morfing, ett rekonstruktionsprogram som gör att snittbilderna i de olika
Ekg- faserna blir lika stora och därmed kan ger ett bättre avgränsat myokardium i snittbilden.
Efter detta passade vi på att ta oss ner till Lyons gamla stad för att strosa omkring och njuta av det
fina vädret innan vi åt en god middag.
Tisdags morgon var det dags att presentera våra postrar. Dagen avslutades med en muntlig
presentation av en BMA på cardiosession. Föreläsningen handlade om att man inte behövde ge
patienter, som väger över 110 kg mer aktivitet för att kompensera för attenuering vid
myocardscintigrafi.
Alla våra presentationer gick mycket bra.
På kvällen tog vi oss alla ner till stan för att äta en god middag tillsammans med en BMA och läkare
från Neurofysilogen i Lund och 1 BMA från Helsingborg. Roligt att träffa kolleger från andra
avdelningar.
Förutom många intressanta föreläsningar och inspiration till vårt dagliga arbete, kan vi även sträcka
på oss och tycka att vi redan gör mycket bra saker. Till sist vill vi passa på att tacka för våra
resebidrag som gjorde det möjligt för så många från vår avdelning att åka och närvara vid
kongressen. Det var väldigt stimulerande och lärorika dagar.
Hälsningar
Christel Kullberg & Kristin Ekholm leg. BMA på Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin, SUS i Lund.

