DANSK
RADIOLOGISK
SELSKAB

DANISH
SOCIETY OF
RADIOLOGY

MEDLEMSBLAD NR. 2

SEPTEMBER 2007

Indhold:
Formanden har ordet
Nyt om uddannelse
Ansøgning om James Polacks Rejselegat
Meddelelse fra sekretæren vedrørende
manglende betaling af kontingenter
ECR fra yngre radiologers perspektiv
Korte meddelselser - først set på www.drs.dk
Danske Radiologers Organisation
Månedens unyttige links
DUDS efterårsmøde

3-4
4
5
5
5
6
7
7
9

1st Scandinavian Meeting on Advanced
Ultrasound Technology
Imaging in Forensic Medicine
Kursusoversigten
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Impact factor
Radiologisk Aftenmøder - RAM
Nyt æresmedlem i Dansk Radiologisk Selskab
Forskningstræningskursus i radiologi
Årsmøde 23.-25. januar 2008 i Odense

9
10
10-11
12-13
13
14
15
15
16

Forside quiz
A. Median L3/4 prolaps
B. Intraspinalt lipom
C. Fri ve.sidig paramedian
prolaps
D. Synovialiscyste
Svar på www.drs.dk

Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 2 - september 2007

1

Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse 2007-2009
Form and:
(& red. af medlemsbladet)

Overlæge, Ph.D. dr.med.
Michael Bachmann Nielsen
Radiologisk klinik, ultralydsektionen
X4123, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf: 35 45 34 19
FAX: 35 45 20 58
E-mail: formand@drs.dk

Næ stform and:
Overlæge Vibeke Berg Løgager
Radiologisk Afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2710 Herlev
E-mail: n-formand@drs.dk

Sekretær:
1. reservelæge Ph.D. Lisbeth Røhl
Radiologisk afdeling
Århus Sygehus
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
E-m ail: sekr@drs.dk

Kasserer:
Adm. overlæge Nikolaj Borg
Mogensen
Radiologisk afdeling
Ringsted Sygehus
Bøllingvej 30
4100 Ringsted
E-mail: kasserer@drs.dk

Bestyrelsesmedlem :
Reservelæge Annika Langkilde
Radiologisk klinik X2023
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Hjemmeside www.drs.dk
Webmaster - pt MBN: webmaster@drs.dk

E-m ail: best@drs.dk

Kom mende medlemsblade
2007 nr 3 - december, deadline 10. november
2008 - dagsorden og beretning for udvalg udsendes i
januar

Medlemsblad: Trykt hos Nofoprint, oplag 700

Nye medlemmer i DRS
Nyindmeldte Ordinære lægelige medlemmer af Dansk
Radiologisk Selskab:
Annette Bergmann
Ordinære ikke-lægelige medlemmer:
Kirsten Juul-Hansen
Annette Gram Pedersen

www.drs.dk - nu med blog

ACTA Radiologica
Abonnenter og adresser er blevet omfattende opdateret i
august/september 2006 hos ACTA Radiologica, så de
stemmer overens med medlemmernes oplysninger i Lægeforeningen.
Hvis der er medlemmer af Dansk Radiologisk selskab som
ved en fejl uberettiget ophører med at modtage bladet i
løbet af efteråret bedes de rette henvendelse til selskabets
sekretær Lisbeth Røhl. Adresseændringer skal iøvrigt ALTID
meddeles DRS sekretæren, som giver ACTA besked - det er
ikke nok at give lægeforeningen besked.

Næste medlemsblad udkommer omkring 1 december - deadline 10. november 2007.
Meddelelser, der ønskes bragt i bladet sendes til medlemsblad@drs.dk
2

Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 2 - september 2007

FORMANDEN HAR ORDET
Allerførst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle afgående medlemmer i den
gamle bestyrelse samt i udvalg for deres store indsats for selskabet samt byde de nye
bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer velkomne.
En særlig tak også til den afgående webmaster Finn Mathiesen, det er hans fortjeneste
DRS som det første specialebærende lægevidenskabelige selskab fik en hjemmeside
tilbage i 1996 og han har utrætteligt vedligeholdt den siden.
Årsmødet i januar København forløb over al forventning med stor tilfredshed fra deltagere
og udstillere og undervisere. Der var ca. 150 deltagere og 20 udstillere. Det ser ud til at der endnu en
gang kommer et mindre økonomisk overskud ud af årsmødet.
Det kommende årsmøde afholdes 23. - 25. januar 2008, det foreløbige program kan findes på bagsiden af dette medlemsblad. Vi håber endnu en gang på stor tilslutning fra medlemmerne. Årsmødet
2008 vil endnu en gang byde på mange udenlandske og indenlandske foredragsholdere, frie foredrag og
postere, diverse konkurrencer, motionsløb og aerobic session. Årsmødet holdes denne gang på SAS
Radisson H. C. Andersen i centrum af Odense. Der vil være mulighed for elektronisk tilmelding til
årsmødet fra oktober via hjemmesiden. Efter generalforsamlingen onsdag den 23. januar er der socialt
arrangement på Jernbanemuseet i Odense, torsdag aften er der festmiddag og efterfølgende dans til
levende musik på hotellet.
I forsommeren gennemgik Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside en renovering både designmæssigt og indholdsmæssigt,
hvilket jeg håber medlemmerne har haft glæde af. På forsiden er
der nyheder, opdateres flere gange om måneden. Nederst på
forsiden er der indført månedens quiz, enkelte af quizzerne vil gå
igen i medlemsbladene, men de fleste vil ikke. Der er sat fokus på
uddannelse og siderne om dette har fået stor plads på hjemmesiden. Det har længe været planen at indføre en blog, hvilket jeg
håbede kunne ske i sommer. På grund af tidsmæssige årsager er
det først sket nu, vi starter med indlægget om uddannelse, som
også læses på næste side. På bloggen har du mulighed for at kommentere og diskutere indlægget.
European Society of Radiology (ESR) arrangerer som bekendt ECR kongressen hvert år i Wien i marts
måned. For at blive medlem har man tidligere som enkelt person skulle melde sig ind i ESR. DRS har fået
tilbud om at alle vores medlemmer kan blive kollektivt indmeldt i ESR for en pris af 3 euro per medlem.
Da der var overskud på seneste årsmøde har bestyrelsen besluttet at acceptere dette for 2008 idet vi
mener der er plads til dette i budgettet. Hvorvidt det skal fortsætte vil blive taget op som selvstændigt
punkt på generalforsamling i januar 2008. Medlemskabet vil bl.a. have den fordel at man får billigere
kontgresgebyr til ECR, og får adgang til de elektroniske undervisningsfiler som ligger på det omfattende
web-site. Der vil komme flere informationer om dette løbende på hjemmesiden ligesom der vil komme
oplysninger om hvad man skal gøre for at blive registreret som medlem hos ESR. Medlemsblad til
december vil også indeholde flere informationer.
I august tog vi hul på første del af det første
specialespecifikke forskningstræningskursus
i radiologi, som er blever obligatorisk for hoveduddannelsessøgende. Der var meget positive
tilbagemeldinger fra kursisterne. Alle skal lave et
projekt i efteråret med afslutning januar 2008. De
fleste projekter er litteraturstudier og/eller kvalitetskontrol-projekter. Flere detaljer kan findes andetsteds i dette medlemsblad samt på hjemmesiden.
Næste kursus vil finde sted i 2008, dato foreligger
endnu ikke.
I maj afholdtes den nordiske kongres i radiologi i Malmö. Det blev et vellykket arrangement med masser
af deltagere, desværre kun få fra DK. Kongressen holdes på skift mellem de nordiske lande og næste
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gang bliver juni 2009 i København, hvor DRS og Foreningen af
Radiografer i Danmark er værter. Kongressen holdes i kombina
tion med DRS årsmøde i 2009.
I forbindelse med kongressen i Malmö blev undertegnede
præsident for Nordisk Selskab for Medicinsk Radiologi. Det viste
sig at udover æren medfulgte en borgmesterkæde-lignende
genstand samt en mødehammer. Kæden er naturligvis flot, men
forvent ikke at se formanden iført den bortset fra nogle få
minutter ved åbningen af den nordiske kongres i København i
2009.
E-kursusudvalget var i forsommeren i Århus for at se på SAS Olle Ekberg overrækker kæden som følger
med præsidenthvervet i Nordisk Forening for
hotellet hvor 2010-årsmødet kan tænkes at blive afholdt. Alle
Medicinsk Radiologi
detaljer er endnu ikke på plads med hotellet, men det forventes
det snarest ellers må vi på udkig efter et andet egnet sted i byen.
Michael Bachmann Nielsen, formand DRS

Nyt om uddannelse
Der er netop nu stillingsopslag til hoveduddannelse per 1. marts 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober.
Det er måske sidste gang med denne bedømmelses- og ansættelsesprocedure. Når de nye procedurer
er indført vil tiden fra ansøgning til svar blive meget kortere. Nyt er at man kan få en hoveduddannelsesstilling før at introduktionsstillingen er færdig. Introduktionsstillingen skal dog være færdig inden man
starter på hoveduddannelsen. Det aktuelle ansøgningsskema bortfalder.
Udover personlig motiveret ansøgning skal introduktionslægen fremover bedømmes efter et fagligt
vurderingsskema. Dette skema er under udarbejdelse og præcis hvornår det skal anvendes er endnu ikke
fastlagt. Det faglige vurderingsskema skal afspejle hvorvidt introduktionslægen og specialet passer
sammen. Det kan bl.a. vurderes i form af struktureret observation. Skemaer til dette findes allerede i
hoveduddannelsen og eksempler på dette kan se på www.drs.dk - vælg Uddannelse - Region Øst.
Derudover skal ansøgeren vurderes efter en faglig profil. Den faglige profil er det egentlige ansættelsesgrundlag, som modsvarer point systemet som det kendes i dag, dog uden point.
Bedømmelses- og ansættelsesudvalg vil blive slået sammen således at ansøgningerne kun skal behandles
en gang. Til gængæld vil blive indført ansættelsessamtale, som vil indeholde et struktureret interview.
Præcis i hvilken form ansættelsessamtalerne vil løbe af stablen er endnu ikke afgjort.
Baggrunden for ændringerne skyldes et politisk ønske om at optimere tiden fra start på introduktionsuddannelsen til man bliver speciallæge. Det er desuden besluttet at der ikke bør gå mere end 4 år fra lægeeksamen til start på hoveduddannelsen. Dette er årsagen til at det nuværende pointsystem og
ansøgningsskema afskaffes.
Det politiske ønske om ændring af speciallægeuddannelsen varetages for diagnostisk radiologi af DRS’s
koordinerende uddannelsesråd. Referaterne af rådets møder kan findes på www.drs.dk under menupunktet Uddannelse.
Der er mulighed for at komme med kommentarer på DRS-bloggen blog.drs.dk
Den nye speciallæge uddannelse er emnet for en af sessionerne på DRS kommende årsmøde i Odense.
23 september 2007. Elisabeth Albrecht-Beste
Formand DRS’s koordinerende uddannelsesråd, postgraduat klinisk lektor Region Øst
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Ansøgning om James Polacks Rejselegat

Meddelelse fra sekretæren vedrørende
manglende betaling af kontingenter

Efter at ovennævnte legat har været hvilende i mange
år har DRS fået til opgave at uddele resten af den
samlede kapital over 3 år. Derfor vil 2-3 rejselegater
pr. år blive uddelt til årsmødet i Dansk Radiologisk
Selskab d.23-25 januar 2008.

Flere medlemmer har ikke betalt deres kontingent for
2006 og 2007. Det drejer sig om såvel fuldt betalende
medlemmer som betaler 720 kr årligt samt korresponderende medlemmer som betaler 150 kr årligt.

Ansøgere skal kunne dokumenter et aktiv virke
indenfor dansk radiologi, enten videnskabeligt, fagpolitisk, eller indenfor det uddannelsesmæssige område.

Hvis de ikke har betalt inden 1. nov 2007 betragtes de
som udmeldte ifølge selskabets vedtægter.
Hvis de senere ønsker genindmeldelse skal restansen
betales først.

Af ansøgningen skal det specifikke formål (lægevidenskabelig kongres, radiologisk kursus) nævnes, og det
forventes at ansøgeren efter kongressen/kurset
udarbejder en rapport til medlemsbladet.
Kun medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab kan
ansøge om rejselegatet. Ansøgnings frist den 15.
november. Ansøgningen skal sendes til formanden for
DRS.

European Congress of Radiologi i Wien: fra yngre radiologers perspektiv
Europæ isk radiologisk kongres i år har været størst nogen sinde. Der var registreret 17. 000
deltagere fra 94 lande, heriblandt 249 deltagere fra Danmark. Kongressen har igen vist stor støtte Læs mere om udvekslingsprogrammet på
til unge radiologer igennem "Invest in The Youth" program. 313 radiologer fik dækket deltagelses
www.drs.dk/rtf.htm
afgift, hotelophold og lokal transport.
Der blev holdt specielle forelæsninger for radiologer under uddannelse, arrangeret af European Radiology Trainees
Forum (RTF). RTF general forsamling blev afholdt søndag den 11.marts og var repræsenteret med 26 medlemmer
fra forskellige lande. En ny bestyrelse blev valgt: Christiane M. Nyhsen (formand, UK), Peter R. Kornaat (viceformand, NL), Pradeep Govender (Ireland), Andrea Alcala-Galiano Rubio (Spanien) og Cagin Senturk (Tyrkiet).
Man har diskuteret mulighederne for at nedsætte registreringsafgift for alle radiologer under uddannelse og besluttet
at sende en anmodning om det til ESR.
Forsamlingen har diskuteret udvekslingsprogram for radiologer i uddannelses stillinger. Første 3 udvekslinger blev
gennemført med succes og der er planer at gennemføre flere ophold næste år. Opholdet fokuserer på en subspeciale, kursisten er interesseret i, og varer 1 uge. Udvekslings program koordineres mellem nationale repræsentanter
fra deltager-lande og RTF bestyrelses formand Christiane Nyhsen (UK).
Inform ation til kursister som ønsker at deltage i udvekslingsprogram:
Programmet er skabt for at styrke vores uddannelse og udvide horisonten. Der følger nogle forpligtelser og regler:
- du skal være i uddannelsesstilling, bedst inden for de sidste 3 år.
- du skal deltage aktivt i programmet: forberede undervisning eller cases for afdelingen du vil besøge.
- du er forpligtet til at skrive en rapport om erfaringer fra udveksling (hvad gik godt? Hvad var dårligt? Hvad skal
forbedres? )
- RTF vil give økonomisk støtte til rejsen. Deltagerne arrangerer opholdet for hinanden og dækker en del af udgifter
forbundet hermed. Ophold forventes enten privat eller arrangeret af pågældende afdeling.
- Hvis du vil besøge andre lande, tænk på muligheden at tage imod en udenlandsk kollega på din afdeling.
Information til kursister som ønsker at tage imod en udenlandsk kollega:
- Din afdeling skal være informeret om besøg og give samtykke.
- Det vil være fordel, hvis du kunne give privat ophold eller afdelingen ville sørge for det.
- Efter udvekslingen er det vigtigt at du skriver en kort rapport til RTF (hvad gik godt? Hvad gik dårligt? Hvad skal
forbedres? )
Hvis du vil vide mere, skriv en e-mail til reservelæ ge Nerijus Amanavicius, gija@dadlnet.dk Læs også mere på
www.drs.dk/rtf.htm
Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 2 - september 2007
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Korte meddelselser - først set på www.drs.dk
En “knoglebog”
Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi har gennem de sidste par år arbejdet med
udformningen af et referenceprogram for konventionelle muskuloskeletale undersøgelser
– ”en knoglebog”. Den har nu efterhånden fået sin endelige form og frem sendes nu til
fri afbenyttelse og til inspiration ved opdatering af knogleprotokollen på din afdeling. Den
kan downloades fra www.drs.dk (i menuen vælges DRS - Interessegrupper, herefter rul
ned til DFMR).

Dimensioneringsplanen
- hvad er det? Det er hvor m ange introstillinger og hoveduddannelsesstillinger der er i hvert speciale de kommende
år. Samt fordelingen imellem regionerne. Hoveduddannelsesstillinger øges til 33 på landsplan (15 i Øst, 7 i Syd, 11
i Nord). Læs meddelelserne fra Sundhedsstyrelsen fra www.drs.dk ved at vælge Vejledninger - Dimensionering i
menuen

ESGAR i Lissabon
Den årlige ESGAR kongres er nyligt afholdt i Lissabon. Læs rejserapport fra Flemming Jensen på www.drs.dk

Månedens quiz
På forsiden af www.drs.dk kan m an finde m ånedens quiz. Gik du glip af de forrige m åneders quiz kan du finde dem
ved fra månedens quiz at klikke videre til siden med svar.

Hoveduddannelsesstillinger i diagnostisk radiologi
Som det vil være mange bekendt er der varslet en ændring af ansættelsesproceduren ved besættelse af
hoveduddannelsesstillingen. Pointsystemet, som det kendes i dag, falder bort. Der arbejdes i øjeblikket m ed at
udarbejde specialerelevante kriterier som i stedet skal anvendes ved stillingsbesættelsen. Ændringerne forventes
tidligst at tages i brug for besættelse af hoveduddanelsen 1. september 2008. DRS koordinerende uddannelsesråd
arbejder med "Faglig profil" som er kodeordet for hvordan man efter 6 m åneders introstilling skal tage stilling til
hvem der er egnet til specialet. Som led i reformen forventes en ændring i ansættelsesproceduren (opslag i de
enkelte regioner, vurderings- og ansættelsesudvalg slås sammen). Alt sammen noget der vil præge alle afdelinger
med uddannelsessøgende kommende radiologer. DRSs Koordinerende uddannelsesråd vil i løbet af de kommende
måneder kunne komme med flere oplysninger, følg med på www.drs.dk

Tilmelding af frie foredrag eller posters til årsmødet
senest 1 november 2007 til formand@drs.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab
Onsdag den 23 januar 2008, kl 19.00, SAS Radisson HC Andersen Hotel i Odense
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Danske Radiologers Organisation afholdt generalforsamling den 26.04.07
Formandens skriftlige beretning for året
2006

den radiologiske afdeling ikke juridisk ansvar for
vurdering af billederne.

Danske Radiologers Organisation (DRO) er en specialorganisation under Foreningen af Speciallæger
(FAS).

Bestyrelsen har drøftet muligheden for beskrivende
radiografer for at aflaste radiologerne. Dette er en
god ide, men det kræver specialuddannede radiografer.

Som medlem optages enhver læge som er medlem
af Den almindelige Danske Lægeforening, og som
har opnået ret til at betegne sig som speciallæge i
diagnostisk radiologi.
Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i DRO.
Øvrige interesserede optages efter at have rettet
henvendelse til bestyrelsen eller FAS's sekretariat.
Organisationens formål er at varetage faglige, organisatoriske samt kollegiale interesser i samarbejde
med FAS.
DRO har 378 medlemmer.
Bestyrelsen har følgende sammensætning:
Formand: Jens Boesen, Frederiksberg
Næstformand: Jonna Fries, Næstved
Sekretær: Elisabeth Buus Lund, Aalborg
Kasserer: Inge Witt, Ringsted
Praktiserende radiolog: Hans Otto Raaschou, Hillerød
Formanden er født medlem af FAS's repræsentantskab.
Sekretæren repræsenterer organisationen i Internationale relationer og i samarbejde med DRS indenfor UEMS.

EBL har deltaget i UEMS møde i FAS regi og emnerne her var at skabe en organisation, der kan tale
med én stemme for alle læger i Europa, skabe en
stærk professions/standsbevidsthed blandt læger
samt at tale patienternes sag. Arbejdssproget skal
være engelsk.
Vedr. praktiserende speciallæger er det fortsat ikke
muligt med tilskud fra Sygesikringen at foretage CTog MR-scanninger i Sygesikringens regi, selv om der
foreligger en overenskomst på om rådet.
Der har været henvendelse til FAS´s sekretariat,
som har lovet at påpege det urimelige i at have en
overenskomst på et område som ikke udmøntes i
praksis.
De praktiserende speciallægers frem tid i den nye
region er fortsat uafklaret.
Der er fortsat stor mangel på speciallæger i diagnostisk radiologi med et stort antal vakante over- og
afdelingslægestillinger. Det gælder hele landet.
Der er meldinger om god erfaring med udenlandske
speciallæger, der efter en træningsperiode kan
erstatte de ledige stillinger.
En tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et
fortsat konstruktivt samarbejde med med hyggelige
og positive møder.
Jens Boesen

Der har siden sidste generalforsamling væ ret afholdt 4 bestyrelsesmøder. På disse møder er følgende emner blevet behandlet.

Månedens unyttige links

Teleradiologi/telemedicin. Samtlige hospitaler i
Danmark er så godt som digitaliserede med RIS og
PACS systemer. Vi har drøftet den organisatoriske,
faglige ressourcekrævende problemstilling vedrørende teleradiologi.

Holdt du også sommerferie et sted
hvor det vrimlede med turister?
Prøv noget nyt, køb eller lej din
egen ø: www.privateislandsonline.com

I de nye regioner med dannelse af områdehospitaler og nærhospitaler vil teleradiologien få en central
rolle og bestyrelsen vil nøje følge denne udvikling.
Læ geansvarlig placering i forbindelse med tolkning og beskrivelse af billeddiagnostiske undersøgelser, hvor undersøgelserne er foretaget på de
radiologiske afdelinger, men vurderes og beskrives
af ikke radiologiske speciallæger på andre afdelinger og klinikker.
En enig bestyrelse har anbefalet Sundhedsstyrelsen,
at alle billeddiagnostiske undersøgelser skal ses og
beskrives af en radiolog, og hvis man lokalt og
specialemæssigt indretter sig på anden måde, har

Lidt hygge til computerskærmen i vinter:
www.fireplacetv.nl
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Nyt og anderledes DUDS-kursus i diagnostisk ultralyd: 1st Scandinavian Meeting
on Advanced Ultrasound Technology
Overlæge dr. med Steen Karstrup, Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus

Den teknologiske udvikling af de billededannende
teknikker går rigtig hurtig for tiden, hvilket er en
konstant udfordring til os som undersøgere. Tiderne
er forbi hvor man i ultralyddiagnostik bare kunne
klare sig med enkelte knapper på scanneren: gain,
depth, focus og print.
At styre en moderne high-end ultralydscanner er
som at sidde i en flyvemaskines cockpit - desværre
uden autopilot. Der er rigtig mange knapper - og
sandsynligvis også et touch panel - som skal benyttes for at udnytte scannerens teknologiske potentiale og derved give mulighed for at optimere undersøgelsen.
Der er kommet rigtig mange nye diagnostiske muligheder og flere er på vej. Der er således konstant
nye udfordringer som man skal forholde sig til både
som undersøger i det brede radiologiske speciale og
som bruger af ultralyd i de enkelte specialer indenfor kirurgi og medicin.
Basisarbejdet for udviklingen udføres af producenterne af ultralydscannere i tæt samarbejde med

ambitiøse og entusiastiske læger. Herefter afprøves
den nye teknologi på udvalgte kliniske afd., for senere
at blive introduceret som en evt. ny og lovende applikation, som vi skal til at indlære. Disse processer kan
tage mange år og især den sidste fase, implementering af ny teknologi i den daglige klinik er ressourcekrævende. Det hjælper dog noget med entusiasme og
interesse for faget.
Det helt nye og anderledes for dette DUDS kursus er
at hver præsentation vil indledes med et indlæg med
fokus på det teknologiske aspekt efterfulgt af en klinisk præsentation fremført af en læge. Seks udvalgte
firmaer har fåret ansvaret for hvert deres teknologiske
område. Foredragsholdere vil være de teknikere og
læger som er tættest på udviklingen og ambitionen er
at sammensætte et undervisningsteam af meget høj
international klasse.
Mødet, "1.st Scandinavian Metting in Advanced Ultrasound Technology", afholdes på Roskilde Sygehus,
fredag d. 9/11 2007
Tilmeldning: Steen Karstrup rsska@ra.dk
Se programmet på www.duds.dk

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs efterårsmøde
5. oktober 2007, Århus
Auditorium 1, Århus Sygehus THG (det tidligere Århus Amtssygehus)
Program:
12.00-13.00 Let frokost
13.00-13.45 En praktisk tilgang til brug af UL-kontrast af den ikke cirrotiske lever v. Henrik Torp Madsen
13.45-14.15 Focale processer i leveren, hvornår skal der foretages biopsi? v. Lars P. Larsen
14.15-14.45 Volume US (3D) med focus på brug af UL-kontrast. Indledende Erfaringer. V. Steen Karstrup
14.45-15.15 Kaffe
15.15-15.35 Opgørelse af RF-behandling på Århus Sygehus. V. Steen Redsted
15.35-15.55 Ultralydhåndbogen 3. ed. v. Jens Jørgen Jensen
15.55-16.15 Anæstesiologers brug af ultralydscannere?- ved Günther Schrader
16.15-16.25 Fysioterapeuters brug af ultralydscannere? v. Lars Bolvig
16.25 Afslutning
Mødet er gratis, men af hensyn til traktementet skal man tilmelde sig på følgende adresse: bemon@as.aaa.dk
Med venlig hilsen
Lars Bolvig, Næstkommende formand for DUDS
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Imaging in Forensic Medicine

16:30 - 17:00 Endoscopy - its application in forensic
medicine. S. KnuhtzenKl.

Course under The Danish Society Of Forensic Medicine (DSFR)

17:00 Closure

Odense, 2- 3 November 2007

18:30 Gala dinner

Radisson SAS - H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs
Gade 7, DK 5000 Odense C

Saturday 3 November 2007

Participants: Forensic pathologists, forensic pathology technicians, radiologists and radiographers,
forensic odontologists, anthropologists, The Danish
Police DVI-group, Forensic scientists, police officers,
the persecutor's office, attorneys and medical colleagues. All interested parties are welcome.

09:00 - 09:30 Clinical forensic medicine I, X-ray
diagnostics in child abuse. Bo Elle
09:30 - 10:00 Clinical forensic medicine II, X-ray
diagnostics in other types of cases. K. Damgaard
10:00 - 10:20 Imaging in antropological archeology.
Niels Lynnerup

Course language: English

10:20 - 10:40 COFFEE BREAK

Friday 2 November 2007

10:40 - 11:10 Imaging in forensic odontology.

12:00 - 13:00 Arrival, light lunch (sandwiches and
soft drinks)

11:10 - 11:50 MR-scanning in forensic medicine.
Klaus Poulsen

13:00 - 13:05 Welcome. Jytte Banner

11:50 - 12:00 COFFEE BREAK

13:05 - 13:10 General information. P.T. Knudsen

12:00 - 12:30 Head injury and CT-scanning, a PhD-project. C. Jacobsen

13:10 - 13:30 The history of forensic radiology. B.G.
Brogdon

12:30 - 12:50 Imaging in mass disasters and terrorist attacks. Peter Leth & Klaus Poulsen

13:30 - 14:15 CT-scanning in forensic medicine.
Peter Leth

12:50 Closure. Peter Leth and Peter Thiis Knudsen

14:15 - 14:35 COFFEE BREAK

13:00 Lunch (sandwiches and soft drinks)

14:35 - 15:20 Forensic Radiology. B.G. Brogdon

15:50 - 16:10 COFFEE BREAK

Registration: Max. number of participants 135 Registration form can be filled in and sent from
DSFR's homepage: www.forensic.dk Contact:
Retsmedicinsk Institut, Winsløwparken 17, DK 5000
Odense C,

16:10 - 16:30 Ultrasound - its application in forensic
medicine. J. Hern

Fax 6591 6227. E-mail: sljorgensen@health.sdu.dk,
no later than 12.09.2007

15:20 - 15:50 Technical principles and future perspectives in CT-scanning. J. Jørgensen

Course fee: 1.900,00 kr Gala dinner: 675,00 kr

Kursusoversigten
1. - 3. oktober 2007. International Cancer Imaging Society Meeting and 7th Annual Teaching
Course.
Brugge, Belgien. www.icimagingsociety.org.uk/meetings/2007oct/
2. - 8. oktober 2007. Vidareutbildningskurs i neuroradiologi, Cypern.
http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=3246 Inf: lotta@xray.gu.se
4. - 5. oktober 2007. ERASMUS course: Cardiovascular MRI
Leyden, Holland. www.em ricourse.org
4. - 6. oktober 2007. HRCT of the Lung Teaching Course.
University Hospitals Leuven. www.kuleuven.be/radiology - klik på News/Events - derefter på Events in the
Department
5. oktober 2007. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs efterårsmøde
Århus. Se andetsteds i bladet
5. – 6. oktober 2007. State of the Art in MDCT Technology and Applications
Düsseldorf. Program: www.aaedpro-edu.com/images/Dusseldorf_Program_Oct_07.pdf
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10. - 13. oktober 2007. MIR - Management in Radiology
Oxford/United Kingdom. http://mir-online.org/scientific_congress.shtml
12. - 14. oktober 2007. Hands-On Workshop Musculoskeletal Ultrasound, Bukatrest.
Inf: vladviolet@yahoo.com
15. - 19. oktober 2007. ERASMUS course: Basic MRI physics
Brussel, Belgien. www.em ricourse.org
18. - 19. oktober 2007. The cerebral artery and its environment
Karolinska Hospital, Stockholm. Program. Registrering. www.neuroradiology.se
24. - 27. oktober 2007. EUROSON 2007. Leipzig, Tyskland
Den årlige europæiske ultralydkongres. Danmark bl.a. repræsenteret med Hans
Henrik Holm lecture og session om “New US technologies”. www.euroson2007.de
29. oktober - 2. november 2007. Multislice CT.
Arr. Regionh Rigshospitalet/radiologisk afdeling. Yderligere info: Sussie Benda på telefon 3545-2268. Tilmelding
fra 1.9 til 30.9
28. oktober - 2. novem ber 2007. International diplom a in Neurovascular diseases.
Chiang Mai, Thailand. www.neuroradio.aphp.fr
29. - 31. oktober 2007. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 41. Basiskursus i ultralyd. Herlev
Hospital.
DUDS velkendte basiskursus, som de fleste radiologer og andre klinikere, der anvender ultralyd gennemgår. Den
engelsksproget lærebog Basics of Clinical Ultrasound (www.ultrapocketbooks.com), forfattet af flere af
underviserne på kurset, udleveres til kursisterne. Bogen er en kittelbog, indholdet svarer nogenlunde til hvad der
forventes af en læge der skal opfylde EFSUMB level 1 Kursusledelse: Morten Høgholm Pedersen, Bjørn
Skjoldbye, Michael Bachmann Nielsen. Forventet kursuspris 3.500 kr. Elektronisk tilmelding på www.duds.dk
hvor der også kan ses billeder fra tidligere basiskurser (18 CME point)
2. - 3. novem ber 2007 Imaging in Forensic Medicine
HC Andersen hotel, Odense. Mere information på www.forensic.dk
9. november 2007. 1st Scandinavian Meeting on Advanced Ultrasound Technology
Roskilde hospital. Arr. DUDS. Kursusledelse Steen Karstrup og Christian Nolsøe. Deltagelse er gratis.
Topics: Up-dates on technological improvements in general ultrasound. Focus on new hot technologies such as
“Volume Ultrasound (3D/4D) Imaging” and “Ultrasound Image Fusing”. An update on the latest development of
“Ultrasound Contrast Agents” including perfusion and high frequency ultrasound. Latest news with regard to
“Ultrasound Elasticity Imaging” and updates on techniques of “Laparoscopic and Endoscopic Ultrasound.”
25. november - 3. december 2007. RSNA 2007, Chicago.
Radiological Society of North America, 93th Scientific Assembly and Annual Meeting www.rsna.org
2. - 4. december 2007. Innovations in Cardiovascular Intervention.
Tel-Aviv, Israel. www.congress.co.il/ici2007/
16. - 18. januar 2008 Skandinavisk MDCT-kurs for radiologer og radiografer
Larvik, Norge. 10 års-jubileum ! http://www.larvik-kurs.no
16. - 19. januar 2008. CT 2008 - 5. Internationales Symposium MEHRSCHICHT CT
Garmisch-Partenkirchen. www.ct2008.org
23. - 25. januar 2008. DRS årsmøde 2008 incl. generalforsamling.
SAS Radisson HC Andersen hotel, Odense
21. - 25. januar 2008. ERASMUS course: Muskuloskeletal MRI.
Brussel, Belgien. www.em ricourse.org
28. januar - 1. februar 2008. MRT - Grunderna och Basal Klinik - En kurs för nordiska radiologer
Teneriffa. http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=3724
Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 2 - september 2007
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Stillingsannonce: Sagkyndige speciallægekonsulenter i bl.a. Radiologi til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn - se fulde ordlyd i Ugeskrift for Læger 17. september 2007.
Et antal externe stillinger som sagkyndige speciallægekonsulenter er ledige til besættelse pr. 1. januar 2008, da
den 3-årige ansæ ttelsesperiode udløber.
Sundhedsvæsenets Patientklagenæ vn
Patientklagenævnets sekretariat undersøger de indkomne klagesager og udarbejder forslag til næ vnets
afgørelse i sagerne. Embedslægerne og et antal deltidsansatte eksterne og interne sagkyndige konsulenter i de
forskellige lægelige specialer bistår i dette arbejde.
Arbejdsopgaver for de sagkyndige konsulenter
Arbejdsopgaven for de sagkyndige konsulenter er at udarbejde skriftlige udtalelser indenfor deres respektive
specialer i klagesager mv. Udtalelserne indgår i nævnets forslag til afgørelse i de konkrete sager. Der er
udarbejdet en skriftlig Vejledning for de Sagkyndige Konsulenter, herunder regler for habilitet, som kan
rekvireres ved henvendelse til nævnet på tlf. 33 38 95 08, E-mail: pkn@pkn.dk
Ansæ ttelsesprocedure
Patientklagenævnet har etableret et samarbejde med de videnskabelige selskaber om ansættelse af sagkyndige
konsulenter i nævnet. Der er således indgået en samarbejdsaftale med de videnskabelige selskaber, som er
relevante for specialerne i dette opslag. Det relevante videnskabelige selskab vil foretage en faglig vurdering af
ansøgerne til de pågæ ldende konsulentstillinger. Alle ansøgere til nedenstående stillinger vil således blive
vurderet af det relevante videnskabelige selskab. Nævnet gennemfører ansættelsessamtaler og varetager den
endelige ansættelse af konsulenterne.
Ledige stillinger som eksterne konsulenter
Nævnet opslår herved følgende stillinger som eksterne sagkyndige konsulenter indenfor nedenstående specialer:
· Thoraxkirurgi, 5 stillinger
· Neurologi, 5 stillinger
· Radiologi, 19 stillinger, herunder
4 stillinger med daglige arbejdsopgaver vedr. knogler
3 stillinger med daglige arbejdsopgaver vedr. CT-scanning
3 stillinger med daglige arbejdsopgaver vedr. MR-scanning
3 stillinger med daglige arbejdsopgaver vedr. ultralydsundersøgelser
3 stillinger med daglige arbejdsopgaver vedr. interventionsradiologi
3 stillinger med daglige arbejdsopgaver vedr. mammografi
· Arbejdsmedicin, 2 stillinger
Det forudsættes, at ansøgerne er speciallæger i de respektive specialer, og at de har et bredt kompetenceområde.
Det forudsættes endvidere, at de sagkyndige konsulenter er ansat som overlæger i sygehusvæsenet.
Ansættelse og aflønning
Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for Speciallæger mv. i Staten, herunder protokollat om
speciallægekonsulenter. Ansættelsesperioden er 3 år. Aflønning sker pr. anvendt antal timer pr. sag.
Stillingerne ønskes besat pr. 1. januar 2008.
Ansøgningsfrist
Begrundet skriftlig ansøgning med oplysninger om tidligere ansættelser, nuværende arbejdsopgaver, oplysninger om videnskabelig indsigt og erfaring, oplysninger om ajourført viden og faglige tillidsposter sendes til
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Frederiksborggade 15, 1360 København K., så den er nævnet i hænde
senest mandag d. 1. oktober 2007 kl. 12.00, Fax nr. 33 38 95 99. E-mail: mja@pkn.dk
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Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos overlæge Agnes Hauberg, tlf. 33 38 95 31. E-mail: ah@pkn.dk
Patientklagenævnet er en selvstændig og uvildig forvaltningsm yndighed, som er uafhængig af de myndigheder,
som har ansvaret for sundhedsvæsenets drift og uafhængig af fagpolitiske interesser. Patientklagenævnet
behandler klager og indberetninger mv. over den faglige virksomhed, der udøves af en række forskellige
persongrupper indenfor sundhedsvæsenet, eksempelvis læger, tandlæger, sygeplejersker og jordemødre.
Yderligere oplysninger findes på Patientklagenævnets hjemmeside: www.pkn.dk

Impact factor
Impact factor for 2006 er netop udkommet. Impact factor for European Radiology - ESRs officielle blad - er
steget til 2.551, Acta Radiologica (som DRS medlemmer modtager) er faldet til 0.884, Ultraschall Med
(m odtages af DUDS medlemmer) er steget til 2.103.
En liste over udvalgte tidsskrifter med radiologisk interesse i kategorien: "Radiology, Nuclear Medicine and
Medical Imaging" ses nedenfor. Listen findes også på www.drs.dk hvor der er link til flere af tidsskrifterne. Rank
angiver rækkefølgen ud af de 84 tidsskrifter på listen
Rank
3
10
14
15
20
22
25
26
28
31
32
34
36
39
43
44
46
47
48
50
52
53
60
61
62
65
67
72
75
80

Journal

Impact factor 2006

Radiology
IEEE T Med Imaging
Magnetic Resonance in Medicine
Investigative Radiology
Journal Magnetic Resonance Imaging
Eur Radiol
J Vasc Interv Radiol
Radiographics
Am J Neuroradiol
AJR - Am J Roentgenol
Ultraschall Med
Ultrasound Med Biol
Röfo
Acad Radiol
Clin Radiol
Neuroradiology
Ultrasonic Imaging
Magn Reson Imaging
J Comput Assist Tomo
Korean J Radiol
Abdom Imaging
Eur J Radiol
Br J Radiol
J Ultrasound Med
Skeletal Radiology
Int J Cardiovascular Imaging
Pediatr Radiology
Acta Radiologica
Clin Imaging
J Clin Ultrasound

5.251
3.757
3.427
3.398
2.637
2.554
2.398
2.334
2.279
2.117
2.103
2.011
1.976
1.781
1.665
1.625
1.606
1.580
1.530
1.483
1.336
1.332
1.279
1.189
1.176
1.119
1.076
0.884
0.758
0.573

Ovenstående er et udvalg af tidskrifter jeg sædvanligvis læser eller publicerer i

;-)

Nej, spøg til side, jeg må indrømme at jeg kun kender et fåtal i detaljer, en del har jeg hørt navnet på og en stor
del kendte jeg ikke, selv efter 20 år i radiologi.
Michael Bachmann Nielsen
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Østerbro

R.A.M.

Østerbro

Tema 2007: MR - hvor er vi nu, og hvor går vi hen?
Adresse: Initios Medical AB, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3,
2100 Kbh. Ø, (parallelvej til Lersøpark Allé)
10/10

Multislice - CT

Onsdag

Forskningsradiograf Jakob Møller, MR-center, Herlev Hospital
Professor Carsten Thomsen, MR-center, Rigshospitalet

24/10

Abdominal / Kar

Onsdag

Overlæge Eva Fallentin, Radiologisk Afd. Glostrup Hospital
Overlæge Susanne Frevert, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet

7/11

Thorax-cor / Knogler

Onsdag

Afd.-læge Thomas Fritz Hansen, Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
Overlæge Karen-Lisbeth Dirksen, Gentofte Hospital

21/11

CNS / Fremtiden

Onsdag

Overlæge Vibeke Andrèe Larsen, Radiologisk Afd. Glostrup Hospital
Professor Henrik Larsson, Enhed for funktionel Billeddiagnostik, Glostrup Hospital.

Pris for 4 aftenmøder: 400 kr. Tilmelding inden 1.10.07 til www.rraamm.dk eller skriftligt til Foreningen af
Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70,2. 1879 Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på 40347588 Kim
Rosted, 29687904 Kirsten Juul-Hansen
Kl 17.00-20.00, Symbion, ONSDAGE. Der er kaffe fra kl. 16.00. Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil
der være sandwich og drikkevarer.
Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 160, efter først til
mølle princippet.
Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende.
Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education. Hvert aftenmøde giver 2
points,- alle 4 aftener giver 8 points.
Arrangører: Ledende Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd, Århus Hospital.
Overlæge Vibeke Berg Løgager, Radiologisk afdeling X, Herlev Hospital, Kirsten Juul-Hansen, salgschef,
radiograf, Initios Medical AB. Gert Fredericia, salgschef, radiograf, Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes
Tilmelding til Radiologiske AftenMøder efterår 2007, bedst til RRAAMM.DK. Der udsendes girokort, deltagerliste
og program

Navn:____________________________________________Tlf:________________________
Adresse:_______________________________Postn+by______________________________
Stilling:_______________________________ Arbejdssted:____________________________
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Nyt æresmedlem i Dansk Radiologisk Selskab
Anne Grethe Jurik blev i forbindelse med DRS årsmøde i januar 2007 udnæ vnt til nyt
æresmedlem af Dansk Radiologisk Selskab.
Anne Grethe har gennem en lang årrække været en af de bærende kræfter i vores
selskab og har varetaget utallige tillidshverv såvel nationalt som internationalt, bl.a. som
formand for vores selskab i 4 år og 8 år som hovedkursusleder. Anne Grethe er fortsat
dybt engageret i uddannelsesspørgsmål, senest som medlem af det koordinerende
uddannelsesråd, som blev etableret i starten af 2007.
AGJ har en stor og vedholdende videnskabelig produktion indenfor den muskuloskeletale
radiologi inklusive disputatsen fra 93 med titlen "Seronegative anterior chest wall
syndromes. A study of the findings and course at radiography". En lærebog er det også
blevet til.

Anne Grethe Jurik
Vi er glade for i foreningen fortsat at kunne trække på Anne Grethes store viden og
erfaring om såvel de organisatoriske som faglige aspekter indenfor diagnostisk radiologi og bestyrelsen er stolte
af at kunne byde Anne Grethe velkommen som æresmedlem af Dansk Radiologisk Selskab.
23-08-2007 Birthe Højlund Bech

Forskningstræningskursus for radiologer
Alle uddannelsessøgende skal gennemgå forskningstræning. Der er afsat
20 dage i hoveduddannelsesforløbet, 10 af disse går til kurser. Modul 1
afholdes af Universiteterne og er fælles for alle specialer. Sekretariaterne
for Lægelig Videreuddannelse i Region Nord, Syd og Øst tilmelder kursisterne. Varighed 3 dage.
Modul 2 - Alle der har gennemgået modul 1 (og som ikke har en akademisk grad) skal gennemgå modul 2. Modul 2 afholdes i Århus i efteråret
2007 fælles for Region Nord og Region Øst som specialespecifikt kursus
for uddannelsessøgende i radiologi. Kursusleldelse Anne Grethe Jurik og
Michael Bachmann Nielsen, undervisere i øvrigt Erik Morre Pedersen og
Lars Lönn.
Læs mere om kurset og hvilke projekter, der er blevet valgt på
www.drs.dk - i menuen vælges: Uddannelse - Speciallægekurser - Forskningstræning
Billederne her på siden stam mer fra dette kursus.
Næste kursus i 2008 formentlig fælles for hele landet.
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Dansk Radiologisk Selskab byder velkommen til Årsmøde 23.-25. januar i Odense
Foreløbigt program per august 2007. Så snart alle foredragsholdere og chairmen er på plads vil det endelige
program blive lagt på hjemmesiden. Elektronisk tilmelding via hjemmesiden fra oktober.

Onsdag den 23. januar 2008
12.30 - 14.00 Frokost i udstillingsområdet
09.00 - 12.00 Kursus for uddannelsesansvarlige
overlæ ger og andre interesserede
Kursusleder: Elisabeth Albrecht-Beste
12.30 - 13.00 Registrering, kaffe og sandw ich
13.00 - 13.05 Velkomst ved selskabets formand
Michael Bachmann Nielsen

13.30 - 14.00 Postersession (i udstillingsområdet)
14.00 - 15.15 Pediatric abdominal
Dansk Forening for Pædiatrisk radiologi
Chairman: Charlotte Strandberg
15.15 - 15.45 Kaffe i udstillingsområdet

13.05 - 14.30 Prolaps
Dansk Neuroradiologisk Selskab
Chairman: Aase Wagner

15.45 - 16.15 Frie foredrag - tilmelding senest 1.
november 2007

14.30 - 15.00 Kaffe i udstillingsområdet, åbning af
FYR film-reading session

16.15 - 17.30 Hvis jeg får en klage
Chairman: Trine Torfing

15.05 - 16.30 Nye aspekter i speciallæ geuddannelsen
Chairman: Birthe Højlund Bech

18.30 - 19.00 Velkomstdrink i udstillingsområdet

16.30 - 17.00 Speciallæ geuddannelsen i Norden og i Europa
Ola Björgell

19.00 - Festmiddag med efterfølgende levende musik og dans. Legatuddeling, kåring af vinderne af firmakonkurrencen, bedste udstillingsstand og FYRs
film-reading session
Fredag den 25. januar 2008

17.00 - 17.30 Forfriskning i udstillingsområdet
07.45 - 08.00 Kaffe
17.30 - 19.00 Generalforsamling i DRS
19.10 - ?

Socialt arrangement på Jernbanemuseet i Odense, incl. let traktement

Torsdag den 24. januar 2008
07.00 - 07.45 Aerobic session eller Motionsløb
07.45 - 08.00 Kaffe
08.00 - 08.45 Uddannelsessession for yngre læger:
Børn og dårlig mave (det akutte
pæ diatriske abdomen)
Karen Damgaard
09.00 - 10.30 Hoftesmerter
Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi
10.30 - 11.00 Kaffe i udstillingsområdet
11.00 - 12.00 Pelvic pain
Chairman: Vibeke Løgager

08.00 - 08.45 Uddannelsessession for yngre læger:
Colum na cervicalis-traumer
Pernille Skejø
09.00 - 10.30 Hvad kan vi bruge PET-CT til? Fokus på logistik, indikationer, diagnostic
impact, pitfalls og cases.
Dansk Forening for Onkoradiologi
Chairman: Henrik Torp Madsen
10.30 - 11.00 Kaffe i udstillingsområdet
11.00 - 11.05 Nordisk kongres i 2009
11.05 - 12.30 Mamma billeddiagnostik
Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik
Chairman: Ilse Vejborg
12.30 - 13.00 Gennemgang af cases fra FYRs
film-reading session
Chairman: Annika Langkilde
13.00 -

Afslutning og "gå-hjem sandwich"

12.00 - 12.30 Hvordan forebygger man skuldersmerter i arbejdet som radiolog?
Peter Rheinländer
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