Beretning fra Japanese Scandinavian Radiological Society.
JSRS blev stiftet i 1985 med det formål at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer,
bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer og ved at afholde fælles videnskabelige symposier.
Det mere teknisk betonede Nordic-Japan PACS symposium har været afholdt siden 1990, med det formål at
udveksle erfaringer om udviklingen af PACS som modpol til den centraleuropæiske og amerikanske
dominans i en tid før DICOM standarden. Siden 1993 har to selskaber afholdt fælles symposier.
(Tidligere fælles symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998, Oslo 2001, Yamagata
2004, Stockholm 2006, Tokyo 2008, Vejle 2010, Tokyo 2012 og Turku 2014).
De frie foredrag har en fremtrædende plads ved symposierne – der har altid været et forum, hvor vi lader
fremtidens radiologer komme til fadet, så de kan holde deres måske første engelsksprogede foredrag i et
venligt miljø i modsætning til de mere aggressive ECR og RSNA forsamlinger.
I 2014 var det igen den Nordiske del af selskabet, der afholdt kongressen, som blev afviklet d. 11-13. juni i
Turku (Åbo) i Finland under ledelse af Professor Hannu Aronen. Det er altid værtslandet, der bestemmer tid
og sted. Normalt ligger møderne i september, men Finland ønskede at lægge det i juni, selvom de andre
Nordiske lande advarede imod, at lægge det midt i sommerferieperioden, og at der derfor næppe vil komme
så mange fra Scandinavien. Det bar mødet desværre også præg af, idet 85% af deltagerne denne gang kom
fra enten Japan eller Finland. Mødet startede med en studiedag med besøg på Turku PET center og en
udflugt til Moomin World. De efterfølgende to dage med videnskabelige indlæg bød på 51 foredrag – Japan
29, Finland 14, Sverige 2, Norge 2 og Danmark 1 (undertegnede).
Næste Japanske kongres bliver i Tokyo 2016 med Tetsuhisa Yamada fra Japanese Red Cross Medical
Center som præsident.
Næste Nordiske kongres afholdes i 2018 i Norge nærmere bestemt i Bergen med Ingfrid Salvesen
Haldorsen fra Haukeland Universitets Hospital som præsident. I 2022 har Stockholm lagt billet ind på mødet
i Sverige.
JSRS omfattende netværk står til rådighed for alle DRS medlemmer, så hvis man har ønsker om
studieophold eller forskningssamarbejde med radiologiske afdelinger i Japan eller de andre Nordiske lande,
så kontakt selskabet, så vil vi finde afdelinger med tilsvarende interesser og formidle kontakten.
Undertegnede har været sekretær for den skandinaviske del af selskabet siden 2001, og havde
formandskabet fra 2006 og frem til Vejle mødet i 2010. Siden 2013 har jeg været webmaster på selskabets
hjemmeside www.jsrs.dk
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