
EMBEC´05
Om EMBEC
EMBEC står för European Medical and Biological Engineering Conference. EMBEC konferenser 
hålls var 3:e år och detta var den tredje konferensen sedan starten 1999. EMBEC är en konferens 
om medicinsk teknik. Eller som värdorganisationen skrev:
“The scientific program represents the most relevant subdisciplines of our field, the healthcare 
challenges, the emerging technologies, and the most advanced methods.”

Konferensen
Det är en ganska stor konferens med cirka 1200 talare som höll på i 5 dagar. Konferensen spänner 
över ganska många ämnesområden inom medicinsk teknik. Så det är både en fördel och nackdel då 
man kan hitta intressanta saker inom väldigt varierande forskningsområden. En nackdel för min del 
var att det ibland var ganska så ointressanta ämnen långt från mitt forskningsområde.

Jag upplevde organisationen som väldigt professionell då man skulle skicka in papper och liknande. 
De gav även ut en PowerPoint-mall med mera som underlättade för de med muntlig presentation. 
Det märktes vilka som var nya doktorander, ty de, liksom jag, använde sig av mallen.

När det sedan kom till själva tillställningen var det inte lika lyckat. Jag tyckte schemat inte var det 
bästa, samt CD:n man fick ut med alla kompletta forskningspapper hade en del att önska i sökväg. 
Gick inte att söka på det ID-nr som alla accepterade papper fick. De använde sedan ID-nr för 
schemat, så ganska svårt hitta rätt. Schemat var dessutom uppbyggt enligt ett SSxx (Special Session 
nr xx). Föreläsningar inom samma område fick nummer efter varandra, även om föreläsningarna 
kom på olika dagar. Det började med SS01 sedan kom föreläsningarna i ett lagom oorganiserat 
stegrande system, typ SS05, SS10, SS03, SS07 osv. Gick inte att leta på ett vettigt sätt. 

En sak som gjorde mig irriterad var att det var 5 inlämnade papper inom mitt område, inklusive mitt. 
De skulle alla presenteras samma tid i 3 olika lokaler. Så de mest intressantaste föreläsningarna för 
min del missade jag.

De hade även en postersavdelning där alla posters stod i samma rum. Posterna stod i 8 rader med 8 
stycken posters i varje rad, dvs inget mellanrum mellan olika posters. Dessutom kom följande 8 på 
baksidan med cirka 1,5 meters mellanrum till nästa rad. Ganska trångt med andra ord. För att bättra 
på trängseln så delade de gärna ut nummer efter varandra istället för att ta varannan även om det 
bara var hälften av postersplatserna som användes. De hade även en falsk poster tävling varje dag 
för att öka på intresset för postrarna.

Så sammanfattningsvis kan man säga att konferensen var väl planerad, men inte så genomtänkt i 
genomförandet.
 
Om Prag
Jag var där i November och det var ganska kallt. Minusgrader och snöfall vissa dagar, så inget 
väder man springer runt i direkt. Jag var väldigt mycket på konferanscentret och såg inte så mycket 
av staden, även om jag han med en rundtur en dag, samt de flesta kvällarna. Ganska likt Sverige i 
många avseenden. Mycket glas och träleksaker. Annars var det inget som var värt at köpa, förutom 
den goda tjeckiska ölen förstås. 

Centrala Prag är rena turiststråket. Väldigt dyrt och många turister tyckte jag. Jag blev dessutom 
förvånad över alla negrer som kvällstid arbetade som inkastare på olika stripklubbar. De pratade bra 
engelska, bättre än tjeckerna faktiskt, så kanske därför de arbetade som inkastare.

Vill man uppleva det mer äkta Prag får man leta sig till någon vanlig pub en bit bort från centrala 
Prag. Vi hittade en sådan 500 meter från hotellet. Deras dyraste maträtt kostade cirka 30 svenska 
kronor och en stor stark, av bra sort, cirka 5 kronor. Helt och fullt uthärderligt. Enda nackdelen är 
att tjeckerna röker som borstbindare hela bunten. Så man är rena stinkbomben då man kliver ut från 



puben. Men vad gör man inte för billig god öl.

Det var ganska sterilt på de flesta ställen jag var på. Däremot såg de ganska nyrenoverade ut, så 
Prag verkar vara en stad på frammarsch. Men det kanske är den tjeckiska kulturen som gillar det 
sterila.

En sak som verkar vara typisk med hotellrummen i Prag är att de är rökiga, varma, har megakuddar 
och konstiga täcken. Verkar vara samma på olika hotell. Man kunde dock vädra och stänga av 
elementen. När det är minusgrader ute ville de gärna ha närmare 30 grader inuti rummen. Täckena 
kunde man löra sig stå ut med, men kuddarna var helt hopplösa. Cirka 1 meter breda, en halv meter 
långa och 2-3 dm höga. Helt hopplösa, så ett tips kan vara att ta med sin egen kudde om man vill 
sova skönt.

Min erfarenhet och upplevelse
De flesta tjeckerna pratar engelska mer eller mindre. Däremot verkar de inte förstå engelska lika bra 
som de pratar engelska. Därför inträffade några dråpliga situationer, tex på hotellet ville de att vi 
skulle lämna in kortnycklarna så vi sa våra rumsnummer, vilket receptionisten inte uppfattade. Efter 
en stunds repeterande förstod receptionisten att vi bodde i olika rum, och sa: ”Varför sa ni inte det 
direkt?”. Var ungefär det vi sagt. Man fick även ut speciella frukostkort, (som de aldrig tittade på). 
En person i sällskapet frågade om man behövde visa kortet varje frukost och fick till svar 
”Breakfast, breakfast” och viftande med kortet. Inte lönt fråga mer.

Tjeckerna upplevde jag som ganska tystlåtna. Jag kan inte påstå att de var direkt serviceinriktade, 
men de var inte heller ovänliga eller ohjälpsamma. Ett mellanting. Till och med tiggarna var mycket 
harmlösa. De låg på knä som om de bad till Mecka med kepsen i handen så folk kunde lägga 
pengar i mössan deras. Enda som jag upplevde man ska se upp med är taxichafförerna. Bestäm 
priset innan resan. Dessutom kör de som biltjuvar, så säkerhetsbälte är en självbevarelsedrift ta på 
sig. Annars fungerar de allmänna färdmedlena utmärkt.

Jag tyckte det var ganska skönt få gå runt i fred. Enda gången någon var på en var då man gick på 
turiststråken, annars en lugn och behaglig vistelse.
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