Konferensberättelse
European Association of Nuclear Medicine (EANM) 2021
Digital konferens
Tack vare bidrag från Svensk förening för nukleärmedicin hade jag möjlighet att delta vid denna
årliga och mycket intressanta konferens vilket är väldigt uppskattat. Efter inskickat abstract fick
jag möjligheten att presentera min forskning muntligt under sessionen ”Top Rated Oral
Presentation (TROP)” med temat Prostate Cancer Imaging – The Various Angles of Attac. Då
konferensen var digital pga. covid-19, fick jag spela in min presentation ”Investigation of the
Molecular Design of PSMA-targeting Radioligands for Imaging of Prostate Cancer” vilken sedan
laddades upp och gjordes tillgänglig för samtliga deltagare på konferensen.
Även detta år var konferensen väldigt bra utformad trots de svårigheter en digitalisering för med
sig. Arrangörerna hade en interaktiv plattform som berörde allt från vetenskapliga
presentationer till sponsorer och sociala event. Det dagliga programmet innehåll intressanta live
sessioner med en bra bredd som täckte hela forskningsfältet. Jag lyssnade på presentationer och
föreläsningar som rör min egen forskning och som därmed gav väldigt mycket nyttig kunskap,
men även på presentationer som låg utanför mitt specifika ämne vilket var väldigt intressant. Jag
tycker det är viktigt att blicka utanför sin egna forskning och bredda sin kunskap och förståelse
vilket en sådan här konferens verkligen ger möjlighet till. Jag uppskattade även att allt inspelat
material låg kvar tillgängligt via konferens-plattformen ett tag efter konferensen avslutats. Det
gav möjlighet att gå tillbaka och lyssna på presentationer igen men även en större möjlighet att
utforska allt innehåll på konferensen. Det är verkligen en fördel att man på en digital konferens
kan ta del av mer material (presentationer, föreläsningar, workshops) jämfört med en fysisk
konferens på plats där man måste välja bort vissa delar då de ofta krockar programmässigt.
Trots hösten och mörkare tider utanför fönstret så inspirerades jag mycket under konferensen
och fick nya ideér till framtida projekt. Jag tackar föreningen för bidraget och möjligheten att
delta på konferensen där jag fått ny kunskap och delat erfarenheter men andra forskare inom
området!
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