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KORT NYT FRA FORMANDEN

Årsmødet i januar i Odense blev igen et tilløbsstykke. En stor tak til alle deltagere, undervisere, udstillere og

sponsorer. Vi kom igen op mod 150 deltagere og årsmødet endte også med et økonomisk overskud. 

Næste årsmøde holdes som Nordisk Kongres i Radiologi i København, sæt allerede nu kryds i kalenderen 10-12 juni

2009. Vi har booket SAS Radisson Scandinavia igen, men denne gang har vi hele konference etagen og der vil være

flere parallelle sessioner. Mødet arrangeres i samarbejde med Foreningen af Radiografer i Danmark. Der bliver som

sædvanligt masser af foredrag, en stor udstilling, socialt program, motionsløb osv.

Da generalforsamlingen skal afholdes inden maj afholdes denne sammen med et ½ dags møde/kursus i København

i januar, formentlig på Medicinsk Museion. Mere om dette i efterårsnummeret.

Den længe ventede specialegennemgang er nu igang. DRS blev bedt om at udpege 3 personer og det er blevet:

Aase Wagner, Henrik Torp Madsen og Sten Langfeldt. Yderligere har hver region udpeget en person, DRS er ikke

blevet informeret om hvem der er endt med at sidde i udvalget.

Tiden er ilet dette forår, så bladet dette blad udkommer senere end oprindeligt planlagt. Dette ser ud til at blive det

sidste blad med undertegnede som redaktør, fra næste blad bydes velkommen til Annika Langkilde. Med dette

ønsket om en god sommer til alle. 

Juli 2008, Michael Bachmann Nielsen, Formand Dansk Radiologisk Selskab

Referat fra Ordinær generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab

Onsdag den 23 januar 2008, kl 17.30, SAS Radisson HC Andersen Hotel i Odense

Dagsorden

1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Birthe Højlund Bech som blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

varslet.

2 Formandens beretning ved Michael Bachmann Nielsen 

Beretningen omhandler perioden fra sidste generalforsamling 24. januar 2007 til primo januar 2008. 

Selskabet har i dag 699 medlemmer, heraf 619 ordinære medlemmer (inkl. pensionerede radiologer), 8

æresmedlemmer, 19 ordinære ikke lægelige medlemmer og 43 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer, samt 9

korresponderende og ingen passive udenlandske medlemmer.

I det foregående år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Henrik Utke Schøiler født 10.05.28 

Henrik Schiøler var medicinsk kandidat fra 1955. Han blev speciallæge i diagnostisk radiologi 1966. Efter ophold

på kliniske afdelinger på KAS Gentofte og Øresundshospitalet kom han i 1962 første gang indenfor radiologi, først

på Rigshospitalet, senere Radiumstationen og KAS Gentofte inden han i 1971 blev overlæge på Rigshospitalet,

hvor han var ansat indtil sin pension i 1993. Henrik Schiøler døde 03.02.07.

Karen Nielsen født 21.10.17 

Karen Nielsen var medicinsk kandidat fra 1944. Speciallæge i diagnostisk radiologi 1956. Hendes radiologisk

karriere førte hende til bl.a. Randers Centralsygehus, Bispebjerg hospital, Kommune hospitalet, Rigshospitalet,

KAS Gentofte, Diakonissestiftelsen og hospitalsskibet Jutlandia. Hun var fra 1962 til sin pension i 1985 overlæge

ved Øresundshospitalet Helsingør. Forsvarede disputatsen "Effect of X-rays on anterior pituitary lobes of normal

mice and anterior pituitary dwarf mice" i 1954. Karen Nielsen døde 20.03.07.

Jørgen Buhl født 29.07.28 

Jørgen Buhl var medicinsk kandidat fra 1954. Speciallæge i diagnostisk radiologi 1964. Han var fra 1964 til sin

pension i 1993 overlæge ved Viborg sygehus. Jørgen Buhl døde 13.2.07.

Frode Galatius-Jensen født 01.02.22 

Frode Galatius-Jensen blev læge 1948, dr.med. i 1960, speciallæge i diagnostisk radiologi 1965. Hans tidlige

karriere bragte ham bl.a. til Indien og Pakistan samt hospitalsskibet Jutlandia.  Han var fra 1965 til sin pension

i 1992 overlæge ved røntgenafdelingen ved  Frederiksborg Amts Centralsygehus i Hillerød. Han forsvarede sin

disputats "The haptoglobulins. A genetical study" i 1960. Frode Galatius-Jensen døde 07.08.07.
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Flemming Buntzen 01.11.20 

Flemming Buntzen var medicinsk kandidat fra 1948, speciallæge i 1963. Han var fra 1964 til sin pension i 1986

overlæge ved Kjellerup sygehus. Flemming Buntzen døde 18.08.2006

Efteruddannelse, møder og kurser.

Der har været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Bestyrelsesreferaterne ligger i lighed

med tidligere tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Selskabet har i det forløbne år været repræsenteret ved møde i Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi ved Michael

Bachmann Nielsen, European Society of Radiology Education Committee ved Elisabeth Albrecht-Beste og European

Association of Radiology, Junior Assembly ved Nerius Amanavicius. Referaterne fra dette er tilgængelige ved

generalforsamlingen.

I januar 2007 afholdt selskabet sit 2. Årsmøde på hotel SAS Radisson Scandinavia i København. Mødet gentog de

gode takter fra forrige års møde i Odense med over 140 deltagere og en stor teknisk udstilling. Mødet blev

arrangeret i samarbejde med efteruddannelsesudvalget, interesseforeningerne, bestyrelsen og en lokal

arrangørgruppe. Mødet endte ved et økonomisk overskud som har givet et godt afsæt til årsmødet i 2008. Vi har

haft en 3-årig aftale med SAS kæden, således at års-mødet i 2008 afholdes i Odense, og årsmødet 2009 slås

sammen med Nordisk Kongres, der afholdes i København i juni måned. Hvad angår 2010 mødet er der endnu ikke

indgået en endelig aftale med SAS Radisson kæden om dette og det er muligt at det kunne blive et andet sted i

Århus at mødet afholdes.

Medlemsblad/hjemmeside.

I 2007 har der været udgivet 3 numre af medlemsbladet, det seneste nummer udkom dog først i begyndelsen af

januar. Bladet er som tidligere tilgængelig på hjemmesiden for alle interesserede. Den elektroniske nyhedsmail er

rimelig velfungerende og et godt supplement, men den når ikke ud til alle medlemmer (kun ca 450 tilmeldte) og det

skal endnu en gang opfordres at vores medlemmer, som ikke modtager nyhedsmailen, at tilmelde sig med deres

mail adresser på mail@drs.dk. Det er kun medlemmers dadlnet adresse, som automatisk ligger i adresselisten, resten

skal tilmeldes. Har man tidligere tilmeldt sin e-mail men har ændret denne skal det også oplyses.

Undertegnede overtog i foråret 2007 tillige hvervet som webmaster efter at Finn Mathiesen havde varetaget det

siden selskabet først kom på nettet i 1996. I foråret 2007 blev hjemmesidens design opdateret og siderne

omstrukturerede. Der er nu en månedlig quiz og en nyhedsliste på forsiden. Herudover er siderne om uddannelse

blevet opprioriterede og omstrukturerede for blot at nævne nogle ting.

Regnskab

Som det vil fremgå af det regnskabet viser årets resultat et overskud, som er hjulpet godt på vej af overskuddet på

det 2. årsmøde. Vi har derfor valgt at foreslå uændret kontingent for 2007.

Foreningen har igen i år haft assistance til udarbejdelse af regnskabet fra revisionsfirmaet Mazars A/S.

Sundhedsstyrelsen.

Den fremtidige speciale planlægning: Af den seneste udmelding fra Sundhedsstyrelsen vedrørende specialegennem-

gang fremgår at diagnostisk radiologi har en tidsplan fra 1. maj 2008 til 1. december 2008. Flere detaljer kan ses

på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger: §14 vurdering er ophørt fra 1. januar 2007.

Speciallægeuddannelsen

Som det vil være bekendt er lægers videreuddannelse under omlægning og alle nyuddannede læger i 2008 vil være

omfattet af denne. Det omfatter bl.a. reduktion af turnus-uddannelse og en 4-års frist fra start på den kliniske

basisuddannelse til hoveduddannelsen skal være påbegyndt. Flere detaljer kan ses på Sundhedsstyrelsens

hjemmeside.

Revision af målbeskrivelse af speciallæge uddannelsen

Dansk Radiologisk Selskabs koordinerende uddannelsesråd har taget fat på denne meget store opgave. Der henvises

til beretningen fra dette udvalg. Detaljer har løbende været offentliggjort på hjemmesiden i 2007.

Inspektorordning

Inspektorordning er obligatorisk for alle afdelinger der varetager videreuddannelse. Diagnostisk radiologi har for

tiden følgende inspektorer:

Region nord: Vibeke Fink-Jensen.
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Region syd: Inger Andersen, Mette Ramsdal Poulsen, Niels Bach.

Region øst: Carsten Sloth, Claus Jensen, Elisabeth Albrecht-Beste, Kirsten Neergaard.

Vi mangler fortsat inspektorer, specielt region nord, og jeg vil gerne opfordre kolleger til at overveje at påtage sig

dette vigtige arbejde.

European Society of Radiology (ESR)

Bestyrelsen for Dansk Radiologisk Selskab har tilbudt alle fuldt betalende medlemmer mulighed for gratis at indgå

et fuldt individuelt medlemskab af ESR i 2008. Vi har på nuværende tidspunkt et kollektivt medlemsskab, men hvert

enkelt medlem kan blive opgraderet til individuelt medlem, hvilket medfører flere fordele, bl.a. nedsat kongresgebyr

fra 2009 og elektronisk adgang til European Radiology. Medlemmerne blev informeret om dette per brev i december

og hvert medlem skal selv aktivere det individuelle medlemsskab som anført i brevet og på hjemmesiden. For DRS

betyder det den beskedne stigning på 22 kr per medlem der tilmelder sig dette, men da økonomien i selskabet er

sund har bestyrelsen besluttet at der er plads til dette i budgettet uden at det medfører kontingentstigning. 

Patientklagenævnet

DRS har medvirket med godkendelse af stillingsopslag til Patientklagenævnet som speciallægekonsulenter indenfor

radiologi og opslagene har været annonceret også i medlemsbladet. Der indkom mange gode ansøgninger til dette

vigtige arbejde. 

Acta Radiologica

Der undersøges i øjeblikket muligheden for at DRS overgår til et "online only" abonnement. Herved vil

abonnementsprisen falde fra 500 KNR til 365 NKR. Der henvises iøvrigt til beretningen fra Acta Radiologica.

Æresmedlemmer

Anne Grethe Jurik blev udnævnt til æresmedlem i Dansk Radiologisk Selskab i forbindelse med årsmøde og

generalforsamling i januar 2007. Til generalforsamlingen i 2008 vil Frans Thomas Fork fra Malmø blive udnævnt til

æresmedlem. 

Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer af selskabet:

Annette Bergmann, Sohaila Abdullah, Camilla Wium Meldgaard, Vera Lund-Rasmussen, Ulla Germer, Dorte Rohde

Stærk, Patrick Le, Mette Spannow, Jesper Hern, Zoreh Rasti, Robert-Jan Leusink, Camilla Schwartz, Anne Kirkebjerg

Due, Christian Ancher Iversen, Tara Thanon, Barbara Ciechanowska Jørgensen, Mikkel Seidelin Dam, Ahura Etemad,

Stefan Walbom Harders, Mette Zacho, Caroline Ewertsen, Trine-Lise Lambine, Jacob Bang.

Hvis der ikke er nogen der har indvendinger imod dette er de hermed at betragte som medlemmer af selskabet og

dermed stemmeberettigede under generalforsamlingen. 

Jeg vil slutte denne min første formandsberetning med at takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i

det forløbne år. Desuden en speciel tak til dem der yder en indsats for selskabet og dermed dansk radiologi f.eks.

ved at indgå i udvalgs- og arbejds-grupper, fungere som inspektorer og kursusledere og andre tillidshverv.

Efterspørgslen efter aktive medlemmer bliver ikke mindre i de kommende år. Også industrien vil jeg takke for et

positivt og frugtbart samarbejde i det forløbne år.

Michael Bachmann Nielsen

Kommentarer til formandens beretning fra salen: 

Der ønskes intro til specialet som kan ligge på hjemmesiden for f.ex. studerende. Overlæge Karen Damgård tilbyder

at lave et link. Overlæge Eva Brehms spørger hvor langt vi er med specialegennemgangen. Specialegennemgangen

af det radiologiske speciale bliver fra 1.3 - 1.12 2008 med mindre Det nationale råd for specialeplanlægning udskyder

det. Vi har endnu ikke fået forespørgsel fra rådet, hvor der i øvrigt ikke sidder nogen radiologer.

Beretningen blev godkendt.

3 Orientering om Acta Radiologica abonnement v. MBN. 

MBN var i maj til møde i ACTA hvor de ønskede at øge kontingentet yderligere hvilket MBN ikke ønskede. ACTA har

nu tilbudt online-only medlemskab af ACTA, så vi kun kan læse bladet online. Hvis dette bliver aktuelt bliver det først

fra 2009. Prisen vil falde fra 500 norske kr til 365 norske kroner. Salen er enig i denne disponering. 

4 Medlemskab af ESR v. MBN. 

Vi er enstemmigt enige om at det kollektive medlemskab af ESR (som koster 3 euro pr medlem, udgiften afholdes

af selskabet) er en god idé, og det skal fortsætte fremover. Vi får først rabat fra 2009 til årsmødet i Wien. 
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5 Beretning fra udvalg

Efteruddannelsesudvalget

E - udvalget har været fokuseret på planlægningen af 3.
årsmøde januar 2008 og der har ikke været andre aktiviteter i
udvalget.

Birthe Højlund Bech

CME udvalget 

Intet at berette.

Niels Skovgaard

Webmaster for DRSs hjemmeside

Hjemmesiden blev omstruktureret i foråret 2007 og fik nyt
design. Der blev oprette månedens quiz og nyhedslisten
opdateres løbende på forsiden. Således skulle det være nemt
at se ændring fra gang til gang man kommer forbi www.drs.dk
og det afspejler også at siden er meget besøgt og at vi har en
aktiv forening.

Udover selskabets egen hjemmeside var vi i 2007 vært for:

• Dansk Neuroradiologisk Selskab:
www.drs.dk/Neuroradiologi/ 

• Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans - nu egen
hjemmeside www.dsmmr.dk 

• Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik:
www.drs.dk/dfrm/ 

• Dansk Forening for Onkoradiologi:
www.drs.dk/onkoradiologi /

• Foreningen Røntgensamlingens Venner:
www.drs.dk/vennerne/ 

• Danske Radiologers Organisation: www.drs.dk/dro/ 

• Nordic Society of Neuroradiology: www.drs.dk/nsnr/ 

• European Guidelines on CT Quality Control:
www.drs.dk/guidelines/ct/quality/index.htm 

• Scandinavian Japaneese Radiological Society:
www.drs.dk/sjrs/ 

• Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi:
www.drs.dk/sfmr/ 

På grund af den efterhånden overvældene arbejdsopgave som
er landet på undertegnede er de videnskabelige interessefore-
ninger blevet bedt om at overtage hjemmesiderne selv i 2008.

I juni 2007 flyttede hjemmesiden webhotel til en anden
udbyder til en væsentlig lavere pris.

Michael Bachmann Nielsen

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi

Nordisk kongres afholdtes 9.-12. maj  i Malmø. Svenskerne
havde valgt at afholde kongressen som en udbygning på deres
traditionelle "røntgenvecka" med over 1200 deltagere. Der var
derfor mange svenske deltagere men også deltagere fra
Danmark og Norge. Derimod var der kun meget få deltagere
fra Finland. Der var et bredt sammensat videnskabeligt
program og den tekniske udstilling var stor og velbesøgt.

I styrelsen for nordisk forening havde vi diskussioner om den
nordiske kongres fremtid. Der var enighed om at vi gerne vil
beholde fælles nordiske møder men ikke nødvendigvis i samme

form som nu. Der er aftalt et møde i styrelsen på den
kommende ECR i Wien i marts hvor emnet yderligere vil
blive diskuteret. Mulige løsninger kan være nordisk
indslag på de nationale "røntgenuger/årsmøder" men
også nordisk møde i relation til den europæiske kongres
i Wien kunne være en mulighed.

Under alle omstændigheder er det besluttet, at der vil
blive afholdt nordisk kongres i juni 2009 i København,
idet DRS årsmøde 2009 skal danne basis og afholdes
sammen med den nordiske kongres. Dansk Radiologisk
Selskab vil arrangere kongressen i fællesskab med
Foreningen af Radiografer i Danmark. Kongressen løber
af stablen den 10.-12. juni 2009 på Radisson SAS
Scandinavia Hotel i København (hvor også vores 2.
årsmøde i 2007 blev afholdt), og der er allerede nu
oprettet en hjemmeside til formålet, hvor man løbende
vil kunne holde sig opdateret: www.nordiccongress.dk

Vi håber at vores medlemmer vil prioritere dette arrange-
ment højt og benytte lejligheden til at møde vores
nordiske kolleger.

Birthe Højlund Bech

European Society of Radiology

Intet at berette.

Trine Torfing

European Association of Radiology, Junior Assem-
bly

Europæisk 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 til unge radiologer
igennem "Invest in The Youth" program. 313 radiologer
fik dækket deltagelses 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 (vicefor-
mand, NL), Pradeep Govender (Ireland), Andrea Alca-
la-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). Information til kursister
som ønsker at deltage i udvekslingsprogrammet har
tidligere været annonceret i medlemsbladet.
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Fra årsskiftet overtager kursist Lotte Kashi hvervet efter Nerius
Amanavicius.

Nerius Amanavicius

European Association of Radiology, Education Commit-
tee

Intet at berette.

Ilse Vejborg

Professional Organisation Committee - ESR

Vil foreligge ved generalforsamlingen

International Society of Radiology

Der har ikke været møde i 2007. Næste kongres afholdes i
Marrakesh i Marokko 5.-8. juni 2008.

Michael Bachmann Nielsen

Scandinavian Japaneese Radiological Society.

SJRS blev stiftet i 1985 med det formål at fremme samarbejdet
mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle
studieophold for yngre radiologer. Der har i gennemsnit været
2 japanske radiologer i Norden og en nordisk radiolog i Japan
pr. år. - flest til og fra Sverige. Flere japanske radiologer har
skrevet disputats i Sverige i dette samarbejde. Der har foreløbig
været 3 udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn Mathie-
sen var i Tokyo i 1992 for at studere MR, PACS og teleradiologi.
Yokihiro Kodama var i 1994 i Odense for at studere patientfor-
løb for cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan). I
2006 var Dr. Miwako Nomura fra Mie University Hospital på
Århus Sygehus.

SJRS afholder sit 7. symposium  i Tokyo d. 26.-28. september
2008, se nærmere på www.iyo-digital.com. (Tidl. Symposier er
afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998, Oslo 2001,
Yamagata 2004 og Stockholm 2006).

Det officielle sprog er engelsk og foredrag er meget velkomne,
der er deadline for abstracts d. 30. juni 2008. Benyt denne
enestående chance for at komme i kontakt med et meget
anderledes radiologisk miljø - selskabet vil også meget gerne
benytte sit netværk til at arrangere studieophold på japanske
sygehuse.

Det næste scandinaviske møde afholdes i Vejle i 2010. SJRS
møderne er som reglen lagt sammen med internationale møder
i andre små selskaber, det vil også blive tilstræbt i Vejle, da lidt
større deltagerantal giver en bedre økonomi og øger kontakten
på tværs af subspecialerne, så hvis du går med planer om et
mindre engelsksproget møde i Danmark i 2010, så hører vi
gerne fra dig. 

Undertegnede har været sekretær/kasserer for den skandinavi-
ske del af selskabet siden 2001.

Vejle 4. december 2007, Finn Mathiesen

Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen

Intet nyt

Erik Lundorf

Sundhedsstyrelsens specialistnævn 

Intet at berette. Ingen sager til behandling i 2007. 

Ilse Vejborg

Specialistuddannelsesudvalget

Der er i 2007 ikke ændret på fordelingen af de teoretiske
A-kurser med en samlet teoretisk undervisning på 210
timer fordelt på nedenstående kurser . Sundhedsstyrel-
sen har overvejelser om over en årrække at modernisere
struktur og afvikling af den teoretiske uddannelse. I
forbindelse hermed sendte SST i løbet af sommeren
2007 flere forespørgsler ud til alle hovedkursusledere for
at få overblik over undervisnings -og evalueringsform. I
forespørgslerne, som skulle være et led i en glidende
modernisering, blev det nævnt, at vi i DK har et meget
højt timetal. Der er blandt såvel delkursusledere, hoved-
kursusleder og de uddannelsessøgende i diagnostisk
radiologi bred enighed om, at yderligere reduktion i
timetallet ikke vil være forsvarligt, og der er heldigvis
trods "raslen med sablerne " ikke bebudet yderligere
reduktion i timetallet. Timefordeling vil således også i
2008 forblive uændret. 

Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan vil medføre at
antallet af hoveduddannelsessøgende læger stiger fra 24
til 33. Det er glædeligt, at antallet af undervisningsstillin-
ger øges i diagnostisk radiologi, som er et af de specia-
ler, der har ubesatte stillinger rundt om i landet og snart
vil få yderligere brug for speciallæger betinget blandt
mange andre opgaver af  pakkeforløb for kræftudredning
og behandling  og  landsdækkende mammografiscree-
ning. Imidlertid er der rigtig mange kursister pr. A-kursus
( op til 38-40 deltagere), og en forøgelse af antallet vil
medføre at holdene bliver så store, at individuel under-
visning ikke længere er muligt. Der vil endvidere være
besvær med at finde egnede lokaler. Fraset de to kurser
i hhv. Fysik & Radiobiologi og  Teknik & Strålebeskyttelse
afholdes A-kurserne pt. hvert 1 1/2 år. Delkursuslederne
er indstillet på at afholde alle kurser årligt fremover for
at kompensere for det øgede antal kursister. Sundheds-
styrelsen har meddelt, at de stiller sig positivt overfor
dette. Der vil derfor ved budgetansøgning for 2009
indregnes at kurserne afholdes 1 x årligt. 

Delkursuslederne i diagnostisk radiologi er:

Teknik & Strålebeskyttelse: Hanne Waltenburg & Lars
Møller Sørensen

Fysik & Radiobiologi: Erik Andersen

Urogenital radiologi: Jan Solvig & Arne Hørlyck

Pædiatrisk radiologi: Karin Kastberg Pedersen & Brian
Stausbøl-Grøn

Neuroradiologi: Leif Sørensen & Edith Nielsen

Thorax- & Onkologisk radiologi: Finn Rasmussen &
Henrik Torp Madsen

Muskuloskeletal radiologi: Anne Grethe Jurik & John
Gelinck

Kar/intervention: Poul Erik Andersen

Mammaradiologi: Walter Schwartz

Abdominal radiologi: Eva Fallentin & Eli Rappeport

Ilse Vejborg
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Beretning fra DRSs Koordinerende Uddannelsesråds
arbejde i 2007

Medlemmer: Elisabeth Albrecht-Beste, Hvidovre Hospital,
Region Øst (formand). Mette Ramsdal Poulsen, Odense
Universitetshospital, Region Syd. Anne Grethe Jurik, Århus
Universitetshospital, Region Nord. Vibeke Andrée Larsen,
Glostrup Hospital (medlem af oprindelige målbeksrivelses
udvalg). Ilse Vejborg, Rigshospitalet (fomand specialistuddan-
nelsesudvalget). Lene Collatz Laustrup, Rigshospitalet (yngre
læge repræsentant)

Udvalget har holdt 4 møder i 2007.

Først skulle kommissoriet for udvalget diskuteres (ligger på
www.drs.dk) Desuden har vi brugt nogen tid på erfaringsud-
veksling og holdningsbearbejdelse imellem udvalgets medlem-
mer. Der har ikke tidligere været et forum for dette, og det har
været en stor glæde at få mulighed herfor. Det viste sig at
strukturen for de Specialespecifikke Uddannelsesråd har været
helt forskellig i de tre regioner, men etableringen af det
Koordinerende Uddannelsesråd under DRS har medført
begyndende harmonisering på dette område. Også i forbindelse
med etablering af et landsdækkende kursus i forskningstræning
har en koordinering via udvalget haft betydning.

Vores første opgave har været at se på revision af målbeskri-
velsen. Vi mente at det ville være bedst at starte med introduk-
tionsstillingen, hvor målbeskrivelsen, om end omfattende, er
kortest. Der har været lavet et forarbejde i alle 3 regioner for
at få kommentarer og erfaringer som arbejdsgrundlag, ligesom
vi løbende har orienteret og modtaget kommentarer fra
uddannelsesgivende radiologer i alle regioner. 

Efter påbegyndelsen af dette arbejde kom opgaven fra Danske
Regioner omkring redskaber ved besættelse af hoveduddannel-
sesstillinger, samt ny procedure i forbindelse med ansættelse
i disse stillinger, blandt andet betinget af indførelse af 4-års
reglen. Redskaberne skulle have en særlig given karakter og
udformes/ opfindes på ny. Midt i dette arbejde ændrede
regionerne holdning og kasserede hidtil indkomne forslag.
Derudover satte Folketingsvalget nogle regionale beslutninger
i stå, og arbejdet med den nye ansættelsesprocedure er derfor
trukket ud og forsinket. Aktuelt ligger udvalgets forslag til
høring. De nye ansættelsesprocedurer ventes derfor først taget
i brug i 2009.

Der er derfor mange opgaver at tage fat på i det kom-
mende år. Endelig udformning af den nye ansættelses-
procedure, revision af målbeskrivelsen for såvel introduk-
tionsstilling som hoveduddannelsesstilling. En ændring i
arbejdsområder i de Regionale Sekretariater for Lægelig
Videreuddannelse kommer til at kræver en større koordi-
nering imellem de tre regioner, hvor det Koordinerende
Uddannelsesråd kan hjælpe. 

Jeg er sikker på at etableringen af udvalget har og vil
fremme den radiologiske uddannelse. Jeg vil takke
udvalget for det store engagerede arbejde der er udført
indtil nu, og jeg ser frem til at vi sammen løser de
kommende opgaver og udfordringer med hjælp fra alle,
der interesserer sig for uddannelse.

13.12.2007 Elisabeth Albrecht-Beste

Acta Radiologica

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt et
bestyrelsesmøde i Acta Radiologica i forbindelse med
Nordisk Kongres i Malmø maj 2007.

Arnulf Skjennald genvalgtes til hovedredaktør for perio-
den 2008-2012.

Antal modtagne manuskripter er øget fra 303 i år 2004
til 461 i 2005 og 570 i 2006. Afvisningsfrekvensen er nu
65%. Desværre er impact factor faldet fra 1.178 i 2004
til 1.08 i 2005 og 0.884 for 2006.

Danmark og Sverige var imod en evt stigning i prisen (pt
500 NKR per abonnent) og bad siftelsen undersøge
muligheder for at nedbringe dette. Det er efterfølgende
blevet foreslået at tilbyde et "online only" abonnement
og DRS bestyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden
for at iværksætte dette fra 2009. Det vil betyde at prisen
for abonnement falder til 365 NKR.

Xenia Forsselliana prisen 2006 for bedste artikel i tids-
skriftet tildeltes Hampus Eklöf, Uppsala.

Michael Bachmann Nielsen

6 Aflæggelse af det reviderede regnskab v Nicolaj Borg Mogensen. 

Regnskab fremlægges af Nikolaj B. Mogensen og vi har haft et overskud på 35.384 kr især pga årsmødet. Regnskabet

godkendes af salen. Regnskabet ligger på hjemmesiden.

7 Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent v NBM. 

Næste år er det en ekstra post på 20.000 kr fordi det uddannelseskoordinerende råd skal på internat til at opdatere

målbeskrivelsen. Desuden kommer der lidt ekstra kontingent til kollektivt medlemskab af ESR. Vi har dermed et

budgetteret underskud på 10.000 kr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det blev vedtaget at kontingentet er

uændret i 2008.

8 Rettidigt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

9 Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Anna Rosted og Trine Torfing (suppl). Begge blev genvalgt. 

10 Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive

udenlandske medlemmer. 

Ingen indvendinger mod optagelse er modtaget så alle optages.
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11 Eventuelt. 

Mht. beskrivende radiografer: Overlæge Karen Lisbeth Damgård ønsker at selskabet skal diskutere beskrivende

radiografer og komme med en officiel holdning fra DRS til dette. Der er allerede 4 radiografer som er under oplæring

til at beskrive ortopædi i Odense. Desuden er der flere steder radiografer som ultralydsskanner under overlægens

ansvar. 

Årsmødet 2009 vil blive afholdt sammen med nordisk kongres i København 10-12 juni. Derfor vil generalforsamlingen

undtagelsesvis ikke kunne afholdes sammen med årsmødet. Formanden foreslår derfor at generalforsamlingen

afholdes i slutningen af januar sammen med et fyraftensmøde med et aktuelt emne.

12      Dirigenten takker for god ro og orden. 

Referent Lisbeth Røhl

 

Kursuslisten

25. - 29. august 2008. Röntgenveckan, Uppsala. www.sfmr.se/sok/rontgenveckan.htm 

8. - 12. september 2008. MSCT kursus. Symbion KonferenceCenter. www.ctbruger.dk 

13. - 17. september 2008. CIRCE 2008. Bellacentret, København www.dfir.dk www.cirse.org  

19. September 2008. DUDS kursus i akut abdominal ultralydsskanning. Forespørgsler på kursus@duds.dk 

26.-28. sept. 2008. SJRS 2008 - Progress in Radiology. Tokyo, Japan. http://www.iyo-digital.com/radiology/index.html

26 september 2008. Hoved-hals cancer og ukendt primær tumor. Årsmøde, Dansk Forening for Onkoradiologi.

www.oncoradiology.dk 

6. - 8. oktober 2008. International Cancer Imaging Society Meeting and 8th Annual Teaching Course. Bath, UK.

http://www.icimagingsociety.org.uk/meetings 

24. - 28. oktober 2008. 12th Asian Oceanian Congress of Radiology. Seoul, Sydkorea www.aocr2008.org 

29.-31. oktober 2008 43. basiskursus i ultralyd. Herlev. Tilmeldingenten via www.duds.dk eller basiskursus@duds.dk

28. november - 5. december 2008. RSNA 2008. Chicago. www.rsna.org 

Januar 2009. DRS ½-dags møde i København incl. generalforsamling. Formentlig på Medicinsk Museion.

http://www.esgar.org
http://www.sfmr.se/sok/rontgenveckan.htm
http://www.ctbruger.dk
http://www.cirse.org
mailto:kursus@duds.dk
http://www.iyo-digital.com/radiology/index.html
http://www.oncoradiology.dk
http://www.icimagingsociety.org.uk/meetings
http://www.aocr2008.org
http://www.duds.dk
mailto:basiskursus@duds.dk
http://www.rsna.org
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 DRS årsregnskab 2007 og budget 2008

Beløb i kr. Regnskab 2006 Regnskab 2007 Budget 2008

    

Indtægter:    

Medlemskontingenter 412.240 403.480 410.000

Annonce indtægt 6.000 6.000 6.000

Årsmøde 84.874 50.525 20.000

    

Indtægter i alt: 503.114 460.005 436.000

    

Udgifter:    

ACTA Radiologica 244.008 266.507 265.000

Kontingenter ESR 26.985 29.621 35.000

Kontingenter ISR + Nordisk Forening 2.103 6.438 6.000

Medlemsblad, trykning 30.626 35.297 35.000

Medlemsblad, porto 39.938 37.762 40.000

Kontorartikler & IT 5.134 13.555 5.000

Bestyrelsesmøder & rejser 12.518 9.606 20.000

Arbejdsgruppemøder & rejser 3.091 14.016 30.000

DRS Årsmøde  3.500 0

Kursus  1.658 0

Gebyrer 1.326 1.340 1.000

Kongres  3.566 0

Hædersgaver 1.683 2.250 0

Sekretærassistance 1.950 0 0

Bogholderiassistance 10.000 10.000 10.000

    

Udgifter i alt: 379.362 435.116 447.000

    

Resultat før afskrivning: 123.752 24.889 -11.000

    

Afskrivninger 4.316 4.317 0

    

Resultat før renter: 119.436 20.572 -11.000

    

Renteindtægter 12.236 14.812 15.000

    

Årets Resultat: 131.672 35.384 4.000

Nye på nettet

Dansk Neuroradiologisk Selskab har fået deres egen hjemmeside: www.neuroradiologi.dk

Dansk Forening for Onkoradiologi har fået deres egen hjemmeside: www.oncoradiology.dk

Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi har fået egen hjemmeside: www.muskrad.dk 
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 DRS balance 2007

Aktiver / Passiver 31.12.05 31.12.06 31.12.07

    

Anlægsaktiver:    

PC 17.265 17.265 17.265

Årets afskrivning 4.316 4.316 4.317

Afskrivninger (primo) (4.316) (8.632) (12.948)

    

Anlægsaktiver i alt 8.633 4.137 0

    

Omsætningsaktiver:    

Tilgodehavende medlemskontingenter 0 9.100 6.360

Tilgodehavende kursusaktivitet 7.000 0 0

Periodeafgrænsning udgifter 8.130 0 0

Likvide beholdning 492.512 742.757 1.063.543

    

Omsæningsaktiver i alt 507.642 751.857 1.069.903

    

Aktiver i alt 516.275 756.174 1.069.903

    

Egenkapital:    

Kapitalkonto 550.553 505.702 637.374

Årets resultat -44.852 131.672 35.383

    

Egenkapital i alt 505.701 637.374 672.757

    

Kortfristet gæld:    

Skyldig øvrige 574 0 2.090

Skyldig Mazars 10.000 10.000 10.000

Forudbetalinger Arsmøde 0 108.800 212.120

Skyldig ACTA Radiologica 0 0 172.937

    

Kortfristet gæld 10.574 118.800 397.146

    

Passiver i alt 516.275 756.174 1.069.903

Impact factor 2007

Kort fortalt beskriver tallet det gennemsnitlige antal gange artikler publiceret i 2005 og 2006 er blevet citeret i 2007.

Impact factor for 2007 er netop offentliggjort i juni måned. 

Acta Radiologica går op - fra o,884 til 0,972

European Radiology går fra 2,554 til 3,405

Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound går fra 2.103 til 2,303
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ÅRETS LARVIK-KURS I NORGE VEL I HAVN

For tiende gang ble det avholdt radiologisk kurs i Larvik, januar 2008. Ildsjelene

i organisasjonskomiteen har arrangert CT-kurs fire år på rad, med variert

program, anerkjente foredragsholdere, fullt hus og sosiale arrangementer. 

I år var det Karen Horton som kom mest langveis fra, helt fra John Hopkins i

Baltimore. Karen Horton er assisterende professor ved radiologisk avdeling, og

jobber sammen med Elliot K. Fishman, som mange også i Norden kjenner til. Til

tross for litt jetlag holdt Horton foredrag i flere timer i strekk, med nærmere 600

Powerpoint-slides. CT av ventrikkel, pancreas og mesenterialkar ble grundig

gjennomgått  - dette er undersøkelser alle kan bli bedre til å utføre og tolke. 

Joachim Wildberger fra Berlin holdt foredrag om CT av lungetumor, screening og vaskulære katastrofer i thorax, og

Knut Lundby fra Aker Sykehus ga oss nyttige tips og tricks til CT angiografi. 

En gjenganger fra tidligere kurs er Otto Chan. Otto er en engasjert radiolog

bosatt i London, som alltid kan snakke om et hvilket som helst tema - og i år var

det fokus på traumer, på aorta og bløtdeler i buken. 

I tillegg til disse foredragsholderne var Danmark og Sverige representert, flere

av foredragsholderne har vært i Larvik tidligere; Ulf Nyman, Allina Dimopoulou,

Anders Magnusson, Eli Rappeport, Bertil Leidner, Fredrik Stålhammar, Håkan

Almquist og Roar Pedersen. Temaene varierte fra CT av barn, CT konkremen-

tutredning i urinveiene og til CT perfusjon av hjerne og perforatorlapper ved

mammaplastikk.

Anders Persson viste oss bilder fra sine virtuelle autopsier på CT - et område som

på verdensbasis vokser, og som også nordiske radiologer og radiografer kan få befatning med. 

Larvik-kurset har funnet en god form hvor to erfarne radiologer (i år Ulf Nyman og Bertil Leidner) utgjør et fast

"panel" som spør ut foredragsholderne etter kurset - og mange fikk stimulert tankevirksomheten rundt bruk av CT,

stråledoser, indikasjon og tolkning. Kursets ordstyrer var som de siste årene Roar Pedersen fra Telemark

Røntgensenter. 

Som vanlig var det stor middag og fest på torsdag kveld, og det ble musikalske innslag, taler, god mat og dans - og

til og med overraskende innslag med lokale artister. Mange kommer til Larvik-kurset flere år på rad, fordi foredrag

og foredragsholdere varierer og fornyer seg, men også fordi det er blitt en viktig møteplass i Norge for nordiske

radiologer. 

Allerede er det lagt planer for neste års CT-kurs i Larvik. Det viser seg at man må være tidlig ute for å sikre seg plass

- i år var det lang venteliste ved kursstart. 

Følg med på www.larvik-kurs.no 

Rapport fra  ESGAR (European Society of Gastrointestinal Radiology) 2007

I 2007 har der været stor møde og kursus aktivitet i ESGAR. Årsmødet i Lissabon var velbesøgt med i alt 1400

deltagere heraf 16 fra Danmark. Flemming Jensen fra RH har offentliggjort et fyldestgørende møde referat på DRS

hjemmeside. Næste møde finder sted i Istanbul 10.-13. juni 2008.

ESGAR afholder udover årsmøderne flere special kurser. På IGA (ImageGuided Ablation) kurset i Piza i foråret var

der 2 danske deltagere. Kurset havde førende europæiske foredragsholder. Kurset foregik på Piza´s universitets

hospital med live demonstrationer. Den nyeste litteratur og projekter blev gennemgået. Der var også en lille firma

udstilling med forskellige RFA producenter og Image fusion mellem CT og ultralyd blev også demonstreret på en lille

rundgang ved firmastandene. IGA kurset kan varmt anbefales.

I september afholdt ESGAR en af sine CT kolografi workshops i Malmø. Thomas Fork stod i spidsen for workshoppen,

der var inddelt to afdelinger en dag med foredrag og en dag med praktiske øvelser på arbejdsstationer. Fra Danmark

var Ole Kronborg inviteret for at belyse screeningsproblematikken. CT kolografi har allerede været anvendt i

screeningssammenhæng i Danmark. I forbindelse med gennemførlighedsprojektet i Vejle- og Københavns amter, blev

CT kolografi anvendt når konventionel koloskopi ikke var muligt. I London kører der et screeningsprojekt (SIGAR),

hvor CT kolografi er første undersøgelse. Steve Halligan, der er leder af screeningsprojektet, holdt et opmuntrende

indlæg. Undertegnede fungerede som tutor på workshoppen.

En af konklusionerne på mødet var at en form for certificering og kursus deltagelse en nødvendigt for at opnå gode

resultater. 

Bertil Leidner og Ulf Nyman i panel

http://www.larvik-kurs.no
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CT kolografi worksshops kan anbefales. 

ESGAR møde oversigt:

ESGAR 2008  Istanbul, 10.-13. juni.

ESGAR 2009 Valencia, 23-26. juni.

ESGAR 2010  Dresden, 1- 4. juni.

Liver Imaging workshop: 

Szeged, Ungarn 18. - 20. april 2008. 

Image-Guided Ablation workshop:

Geneve, d. 21.- 23. februar 2008.

CT- kolografi workshops:

Buc, Frankrig 21. - 22. februar 2008.  

Vigo, Spanien 10. - 12. april 2008.

Berlin, 11. - 13. september 2008.

Harrogate, 2. - 4 februar 2009.

Torino, 17. - 19. september 2009.

Yderlig information: www.esgar.org

På vegne af ESGAR

Overlæge, forskningslektor, Søren Rafaelsen, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus

Referat fra møde I UEMS -European Union of Medical Specialists:

UEMS/ESR/POC Meeting with Delegates ECR 2008 8.3.2008.

European Union of Medical Specialists (UEMS), Radiologisk sektion er et selvstændigt europæisk forum for det

radiologiske speciale. UEMS beskæftiger sig med 2 hovedområder: Undervisning og agerer talerør overfor EU.

Undertegnede deltog i ovenstående UEMS møde som blev holdt i Wien på ECR i marts 2008.

I det følgende resumeres de væsentligste punkter som blev behandlet under mødet:

Dannelse af division for neuroradiologi (ESNR) og interventionsradiologi (CIRSE).

Det blev vedtaget at oprette en division af henholdsvis neuroradiologi og interventionel radiologi indenfor UEMS

radiologi sektionen. Tidligere har andre kræfter arbejdet for at neuroradiologien skulle inkluderes i neurokirurgi

sektionen, denne risiko er hermed afværget da man kun kan være medlem af en fagsektion i UEMS.

Opdatering om EMF direktivet:

DIRECTIVE 2004/40/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 29 April 2004 on the minimum

health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents

(electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC): 

EU parlamentet har 19. februar vedtaget at udskyde ikrafttrædelsen til 30. april 2012 af EU direktivet om

elektromagnetiske felter med henblik på at skabe tid til revision af direktivet. Den nuværende ordlyd af direktivet ville

forhindre personale i at være til stede i MR undersøgelsesrummet mens patienter bliver scannet, et påbud som vil

kunne forudses at betyde at nogle patientgrupper ikke vil kunne MR scannes.

Yderligere oplysninger kan hentes på adressen: http://allianceformri.org  og 

http://www.uemsradiology.eu/meetings/vienna,-march-8th-2008.aspx  

ETAP (European Training Assesment Program): 

Der er etableret en europæisk inspektor lignende ordning hvor inspektorer har til opgave at reviewe speciallægeud-

dannelsen i de enkelte europæiske lande. I 2007 har der været inspektorbesøg i Norge, Tjekkiet, Holland og Tyrkiet.

Næste år planlægges besøg i bl.a. Portugal, Estland og Kroatien.

Man efterspørger inspektorer, hvis der findes kolleger i DK som har lyst og tid til at påtage sig opgaven vil jeg forsøge

at formidle kontakten.

Samarbejde med UEMS sektionen for nuclear medicine/EANM. 

Den Hollandske sektion har udarbejdet et "visionspapir" om det fremtidige samarbejde mellem de to specialer - kan

læses i sin fulde ordlyd på adressen: http://www.uemsradiology.eu/meetings/vienna,-march-8th-2008.aspx 

Teleradiologi: EU har udarbejdet en forordning: "The Portugal Agreement" som forventes at blive implementeret i

oktober 2009.

Nøgle indholdet er at de ansvarlige myndigheder indenfor de enkelte EU lande skal kunne udveksle informationer om

http://www.esgar.org
http://allianceformri.org
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sundhedspersonale for at sikre at de formelle kvalifikationer er opfyldt ved jobbytte/teleradiologisk service over

grænserne. 

Yderligere informationer kan findes på: http://www.hpcb.eu 

25. marts 2008 Birthe Højlund Bech

CIRSE 13.-17. september 2008

Bellacentret, København

Forberedelserne til det kommende Cardiovascular and Interventio-

nal Radiological Society  of Europe (CIRSE)s Annual Meeting and

Postgraduate Course 13.-17. september 2008 i København skrider

planmæssigt frem. Det præliminære program er nu on-line og kan

ses på www.CIRSE.org. Bemærk at deadline for abstracts er 12.

februar 2008. Der forventes omkring 1000 abstracts indsendt og

omkring 5000 deltagere i mødet. Hovedemnerne vil være vascular

intervention, transcatheter embolization, interventional oncology,

non-vascular intervention, clinical practice og som nyt imaging in

interventional radiology. Indenfor disse emner vil blive afholdt

work-shops, hands-on work-shops, interactive case discussions,

special sessions, controverses sessions, foundation courses og self

assessment tests. Det er således et meget bredt program med

emner indenfor al form for interventionsradiologi. Der vil desuden

være en stor udstilling.

Desuden vil der som nyt tiltag blive en session i tilknytning til

udstillingen henvendt til patientorganisationer, patientforeninger

og civilbefolkningen, hvor interventionsradiologi kan spille en

væsentlig rolle ved undersøgelse og behandling. Dette for at

øge kendskabet til interventionsradiologi mere generelt.

Der vil være mulighed for at indlevere abstracts til uddannel-

ses/undervisningssessioner, videnskabelige foredrag og som noget nyt case reports. Præsentationerne kan være

mundtlige eller som elektroniske posters (case report kun som poster).

Dette møde er en god mulighed for og lejlighed til at præsentere dansk interventionsradiologi overfor vores

europæiske kollegaer, og der opfordres derfor til, at så mange som muligt indleverer abstracts og i øvrigt

deltager i mødet, hvilket vil medvirke til at gøre dette til en succes, ikke mindst for dansk interventionsradiologi. 

På gensyn i København, september 2008.

Poul Erik Andersen, Meeting Chairman

MSCT kursus 8 september - 12 septem-
ber 2008 Symbion KonferenceCenter

Arrangør: Radiologisk Klinik, Rigshospitalet

Pris: 4.700,-

Tilmelding: msct@live.dk

Tilmeldingsfrist: Først til mølle

Kurset henvender sig til radiografer, læger og rønt-

gensygeplejersker.

Det skal understreges, at kurset forudsætter en basal

CT-teknisk viden, og det at læse litteratur om emnet

inden kurset. Program kan ses på www.ctbruger.dk 

Nu på www.drs.dk - i begræn-

set periode: Totalt unyttige

links og tidsfordriv, se efter

dette ikon på forsiden af hjem-

mesiden:

http://www.hpcb.eu
http://www.ctbruger.dk
http://www.drs.dk


16 Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 1/2008 - juli 2008

Grupperejser

DSB Rejsebureau og Easymed arrangerer flere grupperej-

ser til radiologiske kongresser.

Se den opdaterede og komplette liste på:

http://www.easymed.dk/page.asp?pageID=41 

Ekstraquiz                    Svar på www.drs.dk

A. Mediastinal blødning

B. Lobær pneumoni

C. Bilaterale atelektaser

D. Intet abnormt

 

A: Frontal atrofi

B: Normal variant

C: Bilaterale subdurale hæmatomer

D: Microcephalus

http://www.easymed.dk/page.asp?pageID=41
http://www.drs.dk
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Dansk Forening for Onkoradiologi - Årsmøde, den 26. september 2008

Auditorium 93, Juliane Mariesvej 93, Rigshospitalet

Hoved-hals-cancer og Ukendt primær tumor

Foreløbigt program 

08.45 – 09.30: Registrering og morgenmad

Formiddag kl. 09.30 – 12.30

09.30 – 09.40: Indledning ved formanden

Hoved-halscancer.  Chairman: Helle Hjorth Johannesen

09.40 – 10.30: Generelle billeddiagnostiske udrednings- og opfølgningsprocedurer, inkl. PET - Edith Nielsen

10.30 – 11.00: Kaffe

11.00 – 11.30 Kirurgiske overvejelser - Christian von Buchwald

11.30 – 12.15: Onkologisk behandling - Cai Grau

12.15 – 12.30: Opsamling

12.30 – 13.30: Frokost med kaffe

Eftermiddag kl. 13.30 - 15.00

Ukendt primærtumor.  Chairman: Michael Bachmann   

13.30 - 14.00: Billeddiagnostik inkl. PET-CT ved ukendt primær tumor - Birgitte Svolgaard

14.00 – 14.45: Onkologiske overvejelser og behandling - Gedske Daugaard

14.45 – 15.00: Paneldiskussion

16.00: Bestyrelsesmøde

For det senest opdaterede program samt oplysning om hvordan man tilmelder sig - se www.oncoradiology.dk 

Kort nyt - fra specialeselskaberne og andre

Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi www.dpr.dk har nu en stor samling cases på hjemmesiden

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs omfattende kursusliste kan ses p www.duds.dk - bl.a.

kurser i akut abdominalultralydsskanning, basiskursus i ultralyd, efterårsmøde, kursus imuskuloskeletal

ultralyd. DUDS er vært for den europæiske ultralydkongres i 2010.

Dansk Forening for interventionel radiologi er medarrangør af CIRSE 13-17 september (omtalt

andetsteds i bladet). Flere informationer på http://www.cirse.org/ hvor også det fulde program er

tilgængeligt. Der vil være Sports events - mulighed for at deltage i fodboldkampe eller et 2,5 km løb

i Søndermarken.

Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi www.muskrad.dk har link til Knoglebogen. Der er

også introduceret cases på hjemmesiden.

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology www.efsumb.org har nu

cases med ultralyddiagnostik på hjemmeisden. Flere cases indoholder videoclips der kan downloades.

Det europæiske nyhedsbrev der udkommer 6 gange årligt kan også downloades. 

Kongressen "Framtidens Specialistläkare - Ledarskap,

Kommunikation och Vetenskap för framtidens specialister"

holdes i Malmö 10-12 september. Det bliver den første og største

multidisciplinære nationale kongres i Sverige og vil også være særde-

les relevant for danskere. Præsident for kongressen er Ola Björgell

som forelæste på seneste årsmøde www.framtidenslakare.se 

Radiologiske Aftenmøder - har egen hjemmeside: www.rraamm.dk 

http://www.oncoradiology.dk
http://www.dpr.dk
http://www.duds.dk
http://www.cirse.org/
http://www.muskrad.dk
http://www.efsumb.org
http://www.framtidenslakare.se
http://www.rraamm.dk
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Legatopslag

As you probably know, every year when there is no Nordic Radiological Congress, the Nordic Society of Medical

Radiology announces a grant to be given to a Nordic research or educational project. At least two Nordic

countries must be involved in the project. I will ask you to inform your national members of this grant.

Applications with a short description of the project may be sent to the General Secretary of the Nordic Society,

Dr. Ola Björgell, Diagnostiskt Centrum, Ing 44 UMAS, Röntgen, Plan 3, SE 205 02 Malmö, e-mail: ola.bjor-

gell@med.lu.se

The deadline is October 1, 2008.

Sincerely,

Hans-Jørgen Smith, Treasurer of the Nordic Society of Medical Radiology

Nyt om uddannelsen

Der har været arbejdet med dimensionerings-planerne i alle 3 regioner. Det har været særligt vanskeligt da det

drejer sig om stillinger, der kommer til at involvere den periode, hvor regionerne flytter afdelinger mellem

sygehusene.

Dimensioneringsplanen medførte en udvidelse af hoveduddannelsesstillinger i alle 3 regioner. For min region (øst)

var der lagt op til udvidelse på 3 stillinger, men det var desværre kun muligt at få placeret 2. Det har ikke været

nogen nem opgave, det har skønsmæssigt kostet mig > 150 timers arbejde med e-mail, møder og telefonsamta-

ler, men der er nu fundet en løsning som alle involverede afdelinger kan godkende. Det drejer sig om opslagene i

efteråret med besættelse foråret 2009.

Den nye ansættelsesprocedure skal gælde for foråret 2009. Skemaer til bedømmelse er udfærdiget og indsendt

til sekretariatet i region syd (der varetager radiologi på landsplan) i februar men i skrivende stund har vi ikke fået

nogen tilbagemelding om de er godkendt.

I forbindelse med udvidelsen i antallet af hoveduddannelsesstillinger er det vigtigt at også sørge for at besætte

det øgede antal introduktionsstillinger, da det er derfra der rekrutteres til specialet.

Revision af målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen er snart færdig, revision af målbeskrivelsen for

hoveduddannelsen forventes færdig ved årsskiftet.

Juli 2008, Elisabeth Albrecht-Beste

EUROSON SCHOOL - First international course on contrast enhanced ultrasound

6 - 9 November 2008 - Hannover - Germany

Like no other technique before, US contrast agents have revolutionized diagnostic ultrasound. In 2004, the

European ultrasound societies developed guidelines on the use of US contrast agents in liver diseases. Although

the main focus is still on liver diseases, it is accepted that US contrast agents can also add a great deal of

diagnostic value in extra hepatic organ diseases, such as in renal diseases, which is now covered by the EFSUMB

guidelines. These were updated in 2008 (www.efsumb.org). 

I would very much like to encourage you to attend the first international course on contrast enhanced ultrasound

(CEUS) in Hanover. It takes place November 6th – 9th 2008 and is supported by the EFSUMB (Euroson School). 

On the first day, the US manufactures and Bracco Company will present their current technology and give a

lecture on their plans for the near future. Over the next three days the attendees will have the opportunity to

learn about focal liver and renal diseases: each entity will first be reviewed by a pathologist and then CT, MRI

and PET findings will be presented. This will be followed by the CEUS lectures. In the ‘hands on’ workshops the

participants will be trained in small groups. Many well known experts in their diagnostic field both from inside and

outside Europe have agreed to join the team. 

CME credits can also be earned. You can find out more about this educational course as well as how to register

by visiting our website: www.CEUS-course.eu 

Dr. HP Weskott, MD, On behalf of the International Faculty Board

http://www.CEUS-course.eu


Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 1/2008 - juli 2008 19

Stemninger fra DRS’s 3. Årsmøde

Vindere af posterkonkurrence: Thomas Kristensen og Michael Achiam
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Stemninger fra DRS’s 3. Årsmøde

Følgende blev udnævn/fik legat/vandt præ-

mie ved Årsmødet i Odense:

- Udnævnt til Æresmedlem i DRS: Frans

Thomas Fork (Malmø)

- Bent Madsens og Mosekildes legat: Trine

Stanvgaard

- James Polaks legat: Birthe Højlund Beck og

Anders Fogh Christensen

- Firmakonkurrencen: Catharina Bylow

- Bedste Udstillingsstande: Santax & Initios

- FYR film-reading session: Bodil Damgaard

(blandt ikke-speciallæger), Beth H. Olsen

(blandt speciallæger)

- Bedste postere: Michael Achiam. Thomas

Kristensen.

Vel mødt til Nordisk Kongres i Radiologi 10-12 juni 2009


