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Nyt fra bestyrelsen
I dette blad finder du information om registrering samt foreløbigt program for DRS årsmøde 28.-30.
januar 2015. Mødet holdes i år sammen med Radiograf Rådet og Dansk Selskab for Klinisk
Fysiologi og Nuklearmedicin. Desuden afholder DUDS videnskabeligt møde d 28. januar 2015 i
forbindelse med DRS årsmøde. For første gang har DRS en session i samarbejde med European
Society of Radiology: ESR meets DRS. I denne session er vi så heldige at professor Luis Donoso,
1. vicepræsident ESR, vil holde et indlæg ”Presentation of ESR”. Her kan du høre om strukturen og
aktiviteter i denne store organisation, som har betydelig indflydelse på radiologien i Europa.
Så der bliver rigeligt spændende foredrag at vælge imellem til årsmødet, og DRS håber at se mange
kollegaer til årsmødet 2015.
SPECIALETS NAVN: I forbindelse med revision af specialeplanen 2014 er det vedtaget at
specialenavnet ikke længere er ”Diagnostisk Radiologi”, men ”Radiologi”. De, der allerede er
speciallæger i Diagnostisk Radiologi, beholder dog denne titel, mens fremtidige speciallæger vil
blive speciallæger i Radiologi
Annika Langkilde
Formand DRS

Vigtig information om email-adresser
Har du skiftet e-mail-adresse??
Hvis du vil være sikker på at modtage nyhedsbreve etc. fra DRS skal information om ny e-mail
adresse gives til lægeforeningen www.laeger.dk.
Alternativt kan adresseændring ske til sekr@drs.dk

Medlemsblad
Næste medlemsblad udkommer forår 2015. Deadline 1. feb 2015. Indlæg sendes til
medlemsblad@drs.dk
ACTA Radiologica
Alle fuldt betalende medlemmer har via www.drs.dk elektronisk adgang til online version af
ACTA Radiologica.
Klik på logoet for ACTA og herefter kommer man til login. Man logger på ved hjælp af
medlemsnummer til DRS.
For lægelige medlemmer er det samme nummer som til lægeforeningen. Herefter vil du få tilsendt
adgangskode som skal bruges fremover. Ikke-lægelige medlemmer kan få oplyst DRS
medlemsnummer ved at sende email med forespørgsel til sekretæren sekr@drs.dk
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Dansk Radiologisk Selskab 10. årsmøde
Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin videnskabelige møde
Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs forårsmøde
Radiograf Rådets Landskursus
28.-30. januar 2015 – Radisson Blu Scandinavia Hotel, København

Onsdag den 28. januar 2015:
Fællessessioner sal A
10-12: Sundhed
Chair: Elisabeth Albrecht-Beste
Verdens bedste HVER dag – stå op og vær klar, når vækkeuret ringer!
Christian Bitz
På særdeles underholdende facon, giver sundhedsrealisten Christian Bitz sine deltagerne et solidt
fundament for at skabe et sundt liv, hvor vi rent faktisk orker at stå op når vækkeuret ringer og
evner at falde i søvn, når vi påtænker at sove. Et liv hvor vores krop og hjerne fungerer optimalt, og
hvor vi evner og lyster at præstere hver dag!
Fundamentet for vores sundhed bygger Christian på deltagernes individuelle realistiske
målsætninger. Foredraget spinder sig om Christians model for sundhedsrealisme, der udgøres af de
4 B’er: Brændstof – Bevægelse – Begrænsninger – Begejstring
12.00-14.00 Frokost
13.30-15.00 Økonomi
15.45-17.00 Spin og lobbyisme

Sal B:
10.00-12.30 Frie foredrag
14.00-15.30 Frie foredrag
16.00-17.00 Generalforsamling Dansk Radiologisk Selskab

DUDS sal C:
10.00-12.00 UL af vener specielt med fokus på venøs insufficiens og DVT sequelae (60 min)
Charlotte Strandberg & Niels Bækgård, Gentofte
Hands-on af dybe og overfladiske vener på underekstremiteten (60 min)
13.30-16.30 Ultralyd af håndled og skulder (90 min). Michael Court-Payen, Gildhøj
Hands-on samt kaffe (90 min)
DRS Medlemsblad nr. 2 – Nov 2014
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Torsdag den 29. januar
2015
DRS sessioner

DSKFNM sessioner

8.30-10.00 Abdominal imaging

8.30-10.00 Primær udredning af
esofaguscancer med PET/CT

Chair: Vibeke Løgager
Dual energy ved akut udredning
(Siemens firmasymposium)
Peter Sommer Ulriksen, Herlev
Chronic pancreatic and IPMN
C. Matos (Belgien)
How syringeless contrast injectors
outperform dual-syringe systems in the
CT environment (Bracco
firmasymposium)

10.45-12.15 Ovarietumorer
(arr Dansk Forening for Onkoradiologi)
Chair:
Incidentalomer i ovarierne
udenlandsk radiolog
Udredning af ovariecancer
radiolog
Behandling og follow-up af
ovariecancer
onkologisk gynækologisk kirurg

13.30-15.00 Onkologisk
intervention
(arr Dansk Forening for Interventionel
Radiologi)
Chair:
RFA af lungetumorer
Kemoembolisering af levermetastaser

15.45-17.15 Danish Society of
Radiology meets ESR
Chair: Annika Langkilde
Presentation of ESR
Luis Donoso
Oncologic PET imaging with novel
tracers
Daniele Regge

Chair: Karin Hjorthaug, Århus
Behandling af esophaguscancer
Lone Susanne Jensen, Århus
Radiologisk diagnostik ved
esofaguscancer
Nerijus Amanavicius, Århus
Nuklearmedicinsk diagnostik ved
esofaguscancer
Stine Kramer

10.45-12.15 Demens
Chair: Ian Law (Rigshospitalet)
Afventer endeligt program

13.30-15.00 Non-infektiøs
Inflammation
Chair: Jann Mortensen, Rigshospitalet
Non-infectious inflammation
Søren Jacobsen, Rigshospitalet
FDG-PET/CT in non-infectious
imflammation
Roland Hustinx, Liege
MR in non-infectious imflammation
Mikael Boesen, BBH

15.45-17.15 Infektionsudredning
Chair: Malene Fischer, Rigshospitalet
Infection – finding the focus
Susanne Dam Poulsen, Rigshospitalet
The use of FDG_PET/CT
Chantal Bleeker-Rovers, Radboud
University Medical Center
Still a role for the leucocyt
scintigraphy?
Lene Rørdam, BBH

Radiograf Rådets sessioner
Du kan indsende bidrag til
frie foredrag og posters.
Abstractet skal indsendes
på e-mail
senest d. 21. november
2014 til:
abstracts@drsaarsmoede.dk
Der vil være flotte præmier
til 3 bedste radiologiske
frie foredrag, bedste
videnskabelige
radiologiske poster og
bedste case study poster.

08.30-09.00 REVAR (rumperede
abdominale aorta aneurysmer)
med deltagelse af radiografer.
Chair: Janni Jensen
Radiograf Jette S. Jensen/ Henrik
Mogensen, OUH.

Hjerte CT eller hvad kan det føre til?
Befolkningsundersøgelsen HerlevØsterbro.
Radiograf Jane Rohde Simonsen og
Stella Lauenborg Hansen, Rigshospitalet
(30 min.)

11.30-13.00 Hjerte-CT /
kommunikation
Chair: Pica Andersen
Hjerte CT cases med udfordringer
omkring bolus tracking.
Radiograf Andreas Melander-Jensen og
Søren Werge, Rigshospitalet (30 min.)
Informationsfilm
Radiograf Donika Tuff,
Regionshospitalet Silkeborg (15 min.)
IKT støttet kommunikation mellem
patienter og personale ved radiologiske
afdelinger.
Ph.d. studerende Susanne Hjort Hansen,
Regionshospitalet Silkeborg (45 min.)

14.15-15.15 Kommunikation
Chair: Beth Vinter Reimer
Kunsten at kommunikere med
forældre v/børneundersøgelser.
Radiograf Petra Maria Sjeltoft,
Rigshospitalet (30 min.)
En Mors erfaringer – Mit møde med
hospitalets eksperter. Journalist v/DR
og forfatter Karin Mørch (30 min.)

15.15-16.15 Kvalitetsudvikling
Chair: Pica Andersen
Plastisk organiske grupper – en
arbejdsmetode til kvalitetsudvikling.
Radiograf, udviklings- og
kvalitetskoordinator Annette Meyer
Balle, Regionshospitalet Silkeborg (30
min.)
”Et studie i gråt” – fejl ved
kvalitetssikret DR rum
Forsknings- og udviklingskoordinator
Martin Kusk, SVS Esbjerg (30 min.)

16.30-17.15 Røntgenbussen. Fra
anmodning til færdige resultat.
Chair: Janni Jensen
Tuberkulosesygeplejerske Nete W.
Olsen/led. Overradiograf Jakob W.
Poulsen, Gentofte Hospital (45 min.)

09.00-10.30 Hjerte-CT/MR
Chair: Beth Vinter Reimer
MR hjerte med stressbehandling.
Radiograf Liam Lam Kieu Ha/Helle,
Regionshospitalet Silkeborg (15 min.)
Hjerte CT Ph.d. projekt og forløb.
Radiograf, PhD Helle Precht, University
College Lillebælt (45 min.)
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Fredag den 30. januar
2015
DRS sessioner
9.00-10.15 Ryglidelser
(arr. Dansk Forening for
Muskuloskeletal Radiologi)
Chairs:
Sammenhænge mellem modiske
forandringer og ryg smerter
Michael Rud Lassen, Videncenter for
rygsygdomme, Glostrup Hospital og
Dennis Mortensen, Radiologisk
afsnit, Glostrup Hospital

11.00-12.30 MR
(arr.: Dansk Selskab for Medicinsk
Magnetisk Resonans)
Chairs:

13.30-15.00 Arthrit
Chair: Mikael Boesen
X-ray of peripheral arthritis
diagnosis, differentials and
treatment monitoring of
inflammatory arthritis - the
radiological perspective (20 min)
speaker to be determined
MRI of peripheral arthritis,
diagnosis, differentials and
treatment monitoring of
inflammatory arthritis, the
potential added value from a
rheumatological perspective
(30 min)
Mikkel Østergaard
Ultrasound of peripheral arthritis,
diagnosis, differentials and
treatment monitoring of
inflammatory arthritis, the
potential added value seen from a
rheumatological perspective
(30 min)
Lene Terslev og Søren TorpPedersen
Q&A (10 min)

DSKRNM sessioner
09:00-10:30 PET evidens 1
Arbejdet i Region Syddanmark
v/specialeansvarlig overlæge Henrik
Petersen, Odense
Hvad er evidens? v/overlæge, ph.d.,
M.Sc. Malene Hildebrandt, Odense
Samarbejdet med klinikerne
v/overlæge Paw Holdgaard, Vejle

6

11:15-12:45 PET evidens 2
Hoved-hals kræft v/læge, ph.d.studerende Max Rohde, Odense
Lungekræft v/overlæge Poul
Henning Madsen, Vejle
Gynækologisk kræft v/overlæge,
ph.d. Pernille Tine Jensen, Odense
Debat v/alle ordstyrere Allan
Johansen, Malene Hildebrandt og
Henrik Petersen

Radiograf Rådets
sessioner
09.00-10.00 Frie foredrag (a 7
min)
Chair: Pica Andersen
Columna lumbalis – AP/PA.
Radiograf Benjamin Gjerrild Nielsen
MR lumbalis sekvenser – kan de
reduceres uden konsekvenser for
diagnosesikkerheden?
Radiograf Tine Poulsen og Lene
Delf, SLB Kolding Sygehus
Kvalitetssikring af
billeddiagnostisk carotisstenose
udredning.
Radiograf Lis Søndergaard, SLB
Kolding Sygehus
Gonadebeskyttelse ved CT.
Forskning og udviklingskoordinator
Martin Kusk, SVS Esbjerg
UL vejledt venflonanlæggelse til
CT undersøgelser.
Radiograf Susanne Munk, Aarhus
Universitetshospital
Hvordan forbedres kvaliteten på
røntgen af thorax undersøgelser?
Radiograf Christina Carøe Ejlskov
Pedersen, Aarhus
Universitetshospital Skejby

11.00-12.15 CT
Chair: Beth Vinter Reimer
Ultralavdosis nonkontrast CT.
Adjunkt Svea Deppe Mørup,
University College Lillebælt
(30 min.)
Ønsket om optimal CT skanning af
børn.
Radiograf Lea Sass og Jane E.
Poulsen, Rigshospitalet (30 min.)
Dosisreducering til børn ved en CT
terapiskanning.
Radiograf Majke Gjedsted (7 min.)

12.15-12.45 Projekt ”bedre
hoftebilleder”
Chair: Janni Jensen
Forskning og udviklingskoordinator
Martin Kusk, SVS Esbjerg og
studerende Trine Bruun Frederiksen
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og Nikolaj Nørgaard Marcussen, UC
Lillebælt (30 min.)

13.30-14.15 CT perfusion.
Chair: Pica Andersen
CT perfusion
Lektor ph.d. og radiograf Carsten
Lauridsen, PH
Metropol/Rigshospitalet (45 min.)

14.15 – 15.00 Utilsigtede
hændelser
Chair: Beth Vinter Reimer
Utilsigtede hændelser specielt med
fokus på indberetninger fra
radiologiske afdelinger.
Hvad kan man gøre for at undgå
fejl.
Louise Isager Rabøl, Dansk Selskab
for Patientsikkerhed

Sociale arrangementer årsmødet 2015
Traditionen tro er der arrangeret kulturelle og underholdende indslag onsdag og torsdag aften.
Onsdag d. 28. januar 2015
Besøg på Experimentariet hvor der efterfølgende serveres en tapas buffet med vin, øl og vand efter
eget valg.
Se mere på www.experimentarium.dk
Torsdag d. 29. januar 2015
19:00 Festmiddag på hotellet med efterfølgende levende musik og dans.
Velkomstdrink, 3 retter mad og vine ad libitum under middagen.
Bandet hedder Soul66: www.soul66.dk
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015
28. Januar 2015 kl. 16.00 Hotel SAS Radisson Blu Scandinavia, København.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
5. Redegørelse for budget samt fastsættelse
af kontingent
6. Rettidigt indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
Formands-post samt 2 menige bestyrelsesposter er på valg
8. Valg til udvalg og repræsentationer
Selskabet er repræsenteret i følgende Selskaber/Foreninger :
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 lægelige
medlemmer, 1 suppleant.
Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR): to repræsentanter (samt generalsekretæren, når
denne er dansk) og en suppleant.
Acta Radiologica: 1 repræsentant og 1 suppleant
European Society of Radiology (ESR): 3 repræsentanter og1 suppleant.
ESR Education Committee: 1 repræsentant og 1 suppleant.
ESR Professional organization Committee: 1 repræsentant: 1 suppleant
ESR National Societies Committee: 1 repræsentant
ESR Research Committee: 1 repræsentant
International Society of Radiology (ISR): 1 repræsentant og 1 suppleant.
The European Union of Medical Specialist - Radiology Section (UEMS): 1 repræsentant og 1
suppleant
Desuden er medlemmer i det koordinerende uddannelsesråd, uddannelsesudvalget og
efteruddannelsesudvalget på valg.
9. Valg af revisor og revisor suppleant
10. Eventuelt.
Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4
uger før generalforsamlingen. Email: sekr@drs.dk
DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at
henvende sig til DRS bestyrelsen. Email: sekr@drs.dk
8
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Med på sidelinjen på en aften-nattevagt
Hoveduddannelseslæge Laura Katrine Buskov beskriver her en typisk vagt på en travl
radiologisk afdeling. Ligner det jeres vagtsituation? Lignende indlæg modtages gerne på
medlemsblad@drs.dk - fortæl os om din forskningsdag, din dag i interventionsrummet, en
dag som uddannelsesoverlæge eller lignende!
14.53: Ankommer til Herlev Hospitals matrikel. Der er en speciallæge
fra dagtiden, som har vagt med os til kl. 20, det fungerer rigtig fint.
14.58: Endelig inde. Klæder om, har heldigvis 1 uniform tilbage, så
behøver ikke gå forbi automaten i dag. Mine yngre lægekolleger er på
vej hjem – stemningen er god, der bliver grinet meget. Ønskes god
vagt.
15.05: Hilser på vagtholdet, 5 radiografer, som fordeler sig i huset. Intet
usædvanligt, ingen fejl i IT-systemer eller andet alarmerende.
15:10: Hilser på speciallægen, han ser meget afslappet ud, det tegner
godt.
15.15: Jeg logger ind og ser det foreløbige program: Der er allerede
booket 5 akutte CT-scanninger, og der ligger 7 akutte henvisninger i systemet. Det er primært
kirurgiske problemstillinger, men også onkologiske, medicinske og skadestuepatienter, der
henvises. Som udgangspunkt skal klinikeren ringe og konferere med radiologen inden en
undersøgelsen bookes – det bliver tolket lidt forskelligt, men heldigvis betyder det, at man får
mange relevante oplysninger og at patienten får den bedste undersøgelse. Tonen er god, klinikerne
virker generelt tilfredse og tager gerne os med på råd.
15.20: Tager hul på listen. Telefonen ringer uafbrudt og jeg bliver afbrudt 5-6 gange i mit første
diktat, så kan man godt glemme et par detaljer. Må læse det grundigt igennem når sekretæren har
skrevet det. Hun er i huset til kl. 19, det giver et godt flow, så man ikke skal skrive selv de første
par timer.
15.30: Telefonen gløder. Der bliver ringet om nyligt opererede patienter med feber, forhøjede
infektionstal, mavesmerter, blødninger, lungeembolier osv. Prøver at få et overblik og lave en
prioriteret rækkefølge. Speciallægen er også i gang, men virker ikke stresset. Han bliver forstyrret
og hyggesnakker med en forbipasserende kollega og ligner ikke en, der har været på arbejde siden
kl. 8 (det kommer vel med erfaringen?).
16.30: Programmet vokser støt. Speciallægen laver flotte rekonstruktioner, tror det er på tide jeg
overdrager telefonen lidt til ham. Jeg får ikke et ben til jorden, når ikke at beskrive noget færdigt, da
telefonen ringer hvert 2. minut med ønske om flere scanninger – radiograferne brokker sig lidt, men
er skam søde nok.
17.25: Vi kan næsten følge med, arbejder på højtryk, tiden flyver. Skal ind og lave colon
indhældning (findes stadig…) på patient med uafklaret stenose-problematik på CT.
17.30: Står i gennemlysningen med erfaren radiograf, så det kører som det skal. Har givet telefonen
til min kollega, sikke en lettelse. Patienten er ret uforstående, så det kræver lidt tid at forklare. Hun
ønsker jeg skal tage stilling til hendes antipsykotiske medicin, det må jeg også forklare mig ud af.
Indhældningen forløber dog fint, men jeg er ikke helt tilfreds med billederne, så vi supplerer med en
CT-oversigt. Det kan lade sig gøre pga. vakse radiografer, sød ventende portør og ikke mindst lidt
ekstra tålmodighed fra patienten. Scanningen viser en aftagende colonileus og en relativ, ikkemalignitetssuspekt stenose. Det bliver kirurgen glad for at høre.
17.50: Speciallægen har virkelig taget fat nu, det kan også ses på listen. Meddeler mig om CTscanning med en periappendikulær absces, som jeg gerne må drænere hvis jeg vil. Vi ser
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scanningen igennem sammen, abscessen er pænt stor, men er luftfyldt og dækket af en tykvægget
terminale ileum – der skal dog gøres et forsøg. Går selv ud i ventearealet og informerer patienten,
som bliver meget overrasket.
18.00: Står i UL, giver mig tid til at forklare patienten om UL-vejledt drænage, han er lidt
overvældet, men frisk nok. Jeg scanner grundigt i højre fossa – luft, tarm, luft og tarm….! Men kan
faktisk finde et ganske smalt vindue til den luftfyldte ansamling, som vi så på CT. I mellemtiden
checker speciallægen koagulationstal, ringer og får grønt lys fra kirurgisk og dækker pænt op. Jeg er
ret imponeret over at han gik med ind – han udviser kollegialitet og overskud selvom vi har meget
travlt. Han kigger på skærmen og kommenterer lidt på, om man alligevel skulle man give den
videre til de mere erfarne i morgen tidlig…? Lidt skuffet er jeg og siger: ”Nej, nu er vi i gang!”
Patienten griner af os, men man kan godt fornemme, at det gør ham lidt nervøs. Speciallægen
træder i karakter og fortæller, at der er styr på det. ”Vi skal lægge det dræn. Nu”. Jeg elsker ham
næsten i dette korte øjeblik. Nu er rummet er fyldt med god vilje og tillid - patienten falder helt til
ro. Lægger dræn i ansamlingen, 7 F med Seldinger teknik. Flot. Der er tryk på, det strømmer ud
med pus. Patienten er glad og lettet, vi får fat på en ren seng og kalder portør.
19.00: Der er stadig scanninger booket til de næste par timer, hvor vi fortsætter med at beskrive,
afkonferere, beskrive, afkonferere, svare, svare og svare telefon. Indimellem snakker vi om det vi
ser, der er mange spændende fund. Det er rart at vi er to og virkelig godt at kunne drøfte tingene
med en ældre kollega. Vi taler om henvisningerne og det klinikerne ringer om. Griner også. Jeg er
så vild med dette speciale!
20.45: Speciallægen er blevet næsten en time ekstra, der er simpelthen for travlt. Er meget
taknemmelig over at jeg ikke bliver ladt i stikken. Han ser på en CT-scanning på en patient med
akutte mavesmerter – thorax er medscannet, da patienten er svær at kommunikere med – interessant
nok finder han et transmuralt infarkt i hjertet, apex cordis uden kontrastopladning og der ses en
ledsagende muraltrombe i venstre ventrikel. LAD er helt kalket til. Han ringer og imponerer alle i
AMA – medicineren ringer tilbage og bekræfter et STEMI på ekg og tilsvarende fund på EKKO.
Jeg er også imponeret. Gennemført radiologisk tilsyn.
21.00: Alene, men det er ok, telefonen er stilnet lidt af, så jeg spiser en hurtig mad foran skærmen
imens jeg arbejder. Opdager, at der også er lavet 3 MR-scanninger af columna totalis på
onkologiske tværsnitspatienter… Så der bliver ingen pauser foreløbig.
23.30: Traumekald…troede jeg skulle rede seng. Nej.
00.20: Reder seng, er helt færdig. Bliver næsten fysisk dårlig når telefonen ringer. Heldigvis er der
ting, som kan vente til i morgen. Der er et par stykker, som ringer og beder om et kig på
røntgenbilleder og jeg er for træt til at brokke mig.
02.00: Telefonen ringer, jeg vågner brat, har sovet i 30 minutter, er helt rundt på gulvet. Pædiatrisk
har konfereret med kirugerne og vil have en UL af abdomen på en 7-årig dreng med
morfinkrævende smerter efter appendektomi dagen før. Vi kan ikke helt blive enige om, hvad jeg
skal lede efter, men jeg vil gerne hjælpe hvis jeg kan. Der er ikke så meget at se med UL, synes jeg,
men pædiater (og mor) virker tilfredse med at der bliver gjort noget.
03.00 Telefonen igen. Ortopædkirurgisk forvagt undskylder, efterfulgt af:
”Hvad laver du?”. ”Jeg sover”, svarer jeg. ”Nå, gør du? Ja, men så kan jeg ligeså godt ringe og
vække min egen bagvagt, han ligger vist også og sover et sted…. ”, ”God idé” siger jeg og falder
om igen. Helt ærligt!?
07.30: Fik vist alligevel sovet et par timer, kun forstyrret af to abdominale katastrofer. Sidder og
visiterer et par undersøgelser, der skal laves i dagtiden. Spændende, men travl vagt – også udover
det sædvanlige. Til gengæld kan jeg mærke, det er der det sker, at det er der man gør en forskel –
spændende sted, det her. Og gode kolleger. Folk møder ind og det dufter af kaffe.
8.00: Cykler hjem i lun efterårssol, træt, men nærmest lykkelig.
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Legater
Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark
Beskrivelse
Der kan søges 2 legater á 30.000 kr.
Legatet støtter udvikling af radiologien i Danmark, ved uddeling af legater til
sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse inden for radiologisk billeddannelse og
stråleterapi.
Hvordan søges legatet
Ansøgningen om støtte bedes sendt til fonden: Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup, att.:
Bjarne Roed.
Ansøgningsfrist
Kun ansøgninger der er os i hænde senest d. 20. december 2014 kan forventes at blive behandlet i
indeværende år.
Uddeling af legatet foregår på årsmødet for ”Dansk Radiologisk selskab” i januar 2015.

DRS legat til støtte af aktiv kongresdeltagelse
Bestyrelsen har besluttet at uddele nogle rejselegater årligt på følgende betingelser:
Til medlemmer (fortrinsvis yngre) af Dansk Radiologisk Selskab kan gives økonomisk støtte (som
hovedregel max 5.000 kr.) til aktiv kongresdeltagelse, dvs. ansøgeren har fået tilsagn om accept af
foredrag eller poster. Der er ingen ansøgningsfrist, og legatet kan derfor søges løbende.
Ansøgningen stiles til formanden og sendes (helst i form af e-mail) til sekretæren. Ansøgninger,
der imødekommes kan udbetales efter endt kongres, når dokumentation for udgifter fremsendes til
kassereren. Det forventes, at legatmodtagere fremsender en kort ”rejseberetning” til bestyrelsen,
som evt. vil blive publiceret på selskabets hjemmeside eller medlemsblad.

Kurser
5.-7. november 2014: Kursus i muskuloskeletal ultralyd, Hvidovre Hospital. DUDS
30. november – 5. december 2014: RSNA, Chicago
4.-8. marts 2015: ECR, Wien
17.-18. april 2015: Advanced Pelvic MRI course, Barcelona. Telemedicine Clinic
16.-19. september 2015: European Symposium on Urogenital Radiology, København. ESUR
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WWW.YNGRERADIOLOGER.DK

SEPT. 2014
KURSUS I MR DIAGNOSTIK
MED YNGRE
REUMATOLOGER

NOV. 2014
FOREDRAG OM
ONKORADIOLOGI

JAN. 2015
FYR QUIZ VED
DRS ÅRSMØDET

MARTS 2015
FOREDRAG OM FEJL
OG KOMPLIKATIONER
I RADIOLOGIEN

FYR

Foreningen af Yngre
Radiologer
!
FYRs bestyrelse 2014-2015
Charlotte Riis Trampedach – Mette Lønstrup Harving – Benedicte Lange
Christine Zakarian - Anne Backlund - Alexander Nygård - Mehrnaz Akbari

!

Læs mere på: www.yngreradiologer.dk
eller find os på facebook: FYR – Foreningen af Yngre Radiologer
!1

Dansk Radiologisk Selskab afholder sit 10. årsmøde
28.-30. januar 2015.
Mødet afholdes på Hotel Radisson Blu Scandinavia Amager Boulevard 70, DK 2300 København S.
Mødet bliver i 2015 afholdt sammen med
Radiograf Rådet og med Dansk Selskab for
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.
Onsdag 28. januar afholdes Videnskabeligt
møde for Dansk Ultralyddiagnostisk
Selskab.
Registreringen er åben.
For oplysninger om det videnskabelige program, det sociale program, hotelbooking, udstillingen
samt tilmelding – kan findes på årsmødets hjemmeside www.drs-aarsmoede.dk.
Deltagerne skal registrere sig via link på hjemmesiden.
Registreringsgebyr for årsmødet 2015:
2015
Hele årsmødet
Dagkort onsdag + torsdag
+ arrangement onsdag aften

T.o.m 14.12.2014
3600
2500

Efter 14.12.2014
3800
2700

Dagkort torsdag + fredag
+ festmiddag torsdag

2850

3050

Dagkort onsdag eller torsdag
Dagkort fredag
Dagkort studerende
Onsdag aften
Festmiddag torsdag

1235
1085

1325
1200

500

600

390
795

430
850

Afbudspolitik: Ved skriftligt afbud senest 14.12.2014 til info@drs-aarsmoede.dk refunderes hele
registreringsgebyret. Ved skriftligt afbud senest 15.1.2015 til info@drs-aarsmoede.dk refunderes
hele registreringsgebyret minus et administrationsgebyr på 300,- Efter 15.1.2015 kan
registreringsgebyret ikke refunderes.
Vi har forhåndsreserveret et antal værelser på Hotel Radisson Blu til specialpriser (1195 kr pr
overnatning for enkeltværelse). Deltagerne skal selv booke deres værelse via linket på
hjemmesiden. Værelserne frigives til anden side efter 23. december, hvorfor vi ikke kan garantere
ledige værelser efter den dato.
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