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Hej SFKF!
Stort tack för det fina resestipendiet, det uppskattar jag mycket! I skrivande stund har jag
precis avslutat termin 8 på läkarprogrammet i Lund/Malmö och har påbörjat sommarens
arbete på mina fortsatta forskningsprojekt på KlinFys i Lund. Pust!
Förberedelserna för årsmötet med Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR)
började redan förra sommaren med allt analysarbete och författande av abstract till
konferensen. Roligt nog fick jag besked under en annan MR-relaterad resa till Aten, och jag
förstod inte först vad beskedet innebar. Är det bra med en Oral presentation? frågade jag
som konferens-rookie min kollega… Efter en lektion om konferensordning och några öl
senare var alla sådana frågor utredda.
Vi var en stor delegation som reste till SCMR, säkert närmare 15 personer. Det var många
olika presentationsspår parallellt och faktiskt ganska svårt att snitsla ut ett bra program. Det
var också oerhört många besökare och frukost och fika sveptes från borden som av
gräshoppssvärmar i pauserna.

Stora och många möteslokaler (Marcus Carlsson presenterar)

Lyckligtvis fanns det en Starbucks på hotellet, där senkomna gräshoppor kunde hänga
tillsammans med igenkännande leenden. Ibland var det skönare att skutta ner till
bottenplanet och ta ett par djupa andetag bland de kilometervisa raderna av fina posters
som var uppsatta. Nervositeten inför min egen presentation började infinna sig. Jag delade
rum med en kollega som också fått en oral presentation, fast som tur var i en annan
kategori. Man tävlade i tre olika kategorier med åtta presentatörer vardera om ”young
investigator award”. Det blev visst några timmar på hotellrummet där vi satt och
övningspratade och putsade på formuleringarna!

När dagen var kommen såg jag att jag var sist ut i min grupp. Konkurrensen var stark, men
inte brutal. Sannolikt var jag bara naivt oförstående av presentationernas innebörd... Jag
försökte hänga med och fokusera mer på hur de presenterade än exakt vad de sade. Jag
minns inte så mycket av min egen presentation, mer än att jag hade roligt och att jag höll
tiden. Publiken var artig men de gapande 1000-mila-blickarna efteråt var nog precis som jag
hade sett ut efter de föregående presentationerna! Min presentation handlade om barn
med medfödda hjärtfel, datorsimulering av blodflöden och MR-verifiering av resultaten,
vilket jag bara sett nämnas på en annan presentation under konferensen, och inte på någon
poster. Jag fick dock jättebra frågor och moderatorerna var också väl förberedda. Jag vann
till sist inte min kategori, ej heller min kollega i sin. Nåväl, vi blev mycket väl gratulerade av
våra kollegor och hade rasande trevligt tillsammans under hela konferensen.

Jag var sist ut i gruppen – gulp!

Men nu var vi ju i Los Angeles, och vi hade en halv dag efter konferensen innan flyget hem.
Eftersom jag är lite rymdnördig så visste jag att rymdfärjan Endeavour var parkerad vid det
stora vetenskapsmuséet California Science Center, inte långt från hotellet. Sagt och gjort
samlade vi ihop en liten entusiastskara om tre doktorander och tog en tidig taxi dit. Det var
totalt värt besöket! En ex-NASA-ingenjör tog sig an oss och visade oss runt rymdskeppet i
nästan en timma.

Tre doktorander, en rymdfärja

Efter hemkomsten har jag fokuserat nästan helt på läkarprogrammet. Termin åtta var
verkligen ansträngande, den absolut jobbigaste hittills. Ändå hann jag med ytterligare två
konferenser; en i Lund och så det kardiovaskulära vårmötet i Göteborg. Däremellan fick jag
några opportunistiska patientberäkningar gjorda. Även om det var lite jobbigt då, så var det
ändå skönt att få små respiter i studierna för att få göra lite forskning och nytta för
patienterna.
Återigen stort tack för resestipendiet!
Bästa hälsningar,

Petter Frieberg

