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Årets EANM-kongress avhölls i den kulinara huvudstaden Lyon. Förutom att lyssna och lära 
hade jag nöjet att presentera en poster om den metaanalys av somatostatinreceptor-PET som 
jag gjort under våren. 
 
Som vanligt var det mycket PET som avhandlades. Jag följde en del infektionsföreläsningar, 
och samstämmigheten var låg i flera områden. En del föreläsare förespråkade leukocyt-
scintigrafi, andra tyckte FDG-PET var bäst. Det förefaller dock inte vara dags att skrota 
leukocytscintigrafin ännu. SPECT/CT kan dessutom kunna blåsa nytt liv i denna (Bar-
Shalom, JNM 2006). 
 
SPECT/CT var intressant för mig eftersom Örebro, äntligen, är på väg att få en sådan. 
Föreläsning efter föreläsning förkunnade att SPECT/CT är bättre än både planar upptagning 
och SPECT. Det bildmaterial som visades bestod för det mesta av både scanning-
undersökningar, statiska bilder och SPECT/CT. Men ingen nämnde med ett ord vilka 
undersökningar som kan tas bort! Det förefaller mycket oekonomiskt att bara lägga till en ny 
undersökningstyp och fortsätta oförändrat med de gamla bilderna. Här behövs mer kunskap, 
nog skulle man kunna skrota en hel planara bilder om man gör SPECT/CT! Vid 
skelettscintigrafi tillför SPECT/CT ökad specificitet, dvs man kan lättare avgöra vad ett 
upptag har för orsak. SPECT/CT har en klar plats även vid bukscintigrafier såsom Octreoscan, 
efter radiojodterapi samt för paratyreoideascintigrafi. Torde även kunna öka säkerheten vid 
leukocytscintigrafi. Det är naturligtvis viktigt att vid SPECT/CT ha stråldosen i åtanke, och 
använda de dosreducerande möjligheter som finns tillgängliga.  
 
Lyon är en kulinarisk huvudstad, förvisso. I saluhallen fanns flera sorters ostron, och det gick 
utmärkt att köpa grodlår att ta hem och steka. Vi hade dessutom turen att hitta restaurang en 
kväll där man inte gick över till engelska och där menyerna bara fanns på franska. Självklart 
var maten god… Och vill man inte äta kan man motionera genom att ta trapporna upp till övre 
delen av staden. 600 trappsteg hörde jag ryktas att det var… och det kändes när man gick 
dem… 
 
Ett stort tack till SFNM för generöst stipendium till min resa!  


