
Lund 2015-03-13 

 

Till Svensk förening för klinisk fysiologi 

Reseberättelse 

Jag har för Era stipendiepengar besökt det årliga mötet anordnat av the Society for 

Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR) i Nice, där jag presenterade mina forskningsresultat 

med en poster. Detta var femte året i rad som jag besökte mötet. Årets fokus var relaxometri, 

alltså hur man kan mäta vävnadsspecifika egenskaper med magnetkamera. Detta ligger inte inom 

ramarna för mitt avhandlingsarbete, utan gav helt nya vyer över ett stort och växande fält. 

Den viktigaste erfarenheten jag tar med mig från årets möte gjorde jag på en postersession. Jag 

hade innan mötet upptäckt ett fel i en nyligen publicerad artikel inom mitt fält, med potentiellt 

stora konsekvenser. Av en ren slump träffade jag på en av författarna till arbetet på en 

postersession. Det var med stor spänning och ett visst mått av obehag som jag tog steget och 

berättade vad jag hade hittat. Konsekvensen av samtalet som följde var att författarna tog kontakt 

med förlaget, och reviderade sin artikel. En kort tid efter konferensen fick jag ett mail från 

sistaförfattaren, där han var uppriktigt tacksam för att felet hade upptäckts. Sammantaget har 

erfarenheten gjort att jag stärkt min tilltro till kommunikation med andra forskare.  

Utöver detta var postersessionerna och de muntliga presentationerna ovanligt givande, vilket 

sannolikt speglar att mötet vuxit i både storlek och vetenskaplig stringens. Årets möte lockade c:a 

1500 deltagare vilka trängdes i centrala Nice, en mycket angenäm plats att trängas på. Luckor i 

schemat bjöd möjligheten att ta del av det rika kulturliv som präglar regionen, bland annat hann 

jag besöka Marc Chagall-museet och strosa runt i de gamla kvarteren nere vid havet. 

Resan som Ni finansierat gav alltså nya erfarenheter och insikter kring forskning på ett högre plan 

än vanligt, och dessutom nya vyer av världen och allt vad den rymmer. Den franska 

impressionismen gjorde ett stort intryck. Tack för Ert stöd! 
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