Beretning fra Uddannelsesudvalget 2014
Efter den problematisk økonomi omkring kurserne i 2013 var det anderledes positivt med
økonomien i 2014. Der er foretaget enkelte justeringer, med den nye målbeskrivelse er
kurset i Thoraxradiologi og Onkologisk radiologi blevet formelt til 2 kurser, timetallet og
antallet af kursusdage uændret. Der er således nu i alt 11 specialespecifikke kurser i
diagnostisk radiologi hvert år.
Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny ”håndbog for hoved- og delkursusledere” som blev
diskuteret ved det årlige møde i Uddannelsesudvalget, holdt i Odense i september.
Næsten alt kursusmateriale og programmer er nu blevet elektroniske og tilgængelige på
www.drs-uddannelse.dk, en stor tak til alle som har gjort dette muligt. Der bliver på kurserne
fortsat fokuseret på deltagerinvolvering og afholdelse af test. Kursernes rækkefølge for
kursisterne er i tiltagende grad individuel og forsøges fortsat afpasset til det daglige kliniske
arbejde for at øge udbyttet mest muligt.
Delkursuslederne i diagnostisk radiologi har igen i 2014 leveret en fremragende engageret
indsats. De fortsatte positive kursusevalueringer afspejler det store arbejde fra
delkursuslederne, som også har hjulpet med målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i
diagnostisk radiologi.
Delkursuslederne og stedet for kursusafholdelse har været uændret:
Abdominal radiologi: Eva Fallentin & Eli Rappeport, København
Fysik & Radiobiologi: Erik Andersen, København
Kar/intervention: Lars Lønn & John Grønvall, København
Mammaradiologi: Walter Schwartz, Odense
Muskuloskeletal radiologi: Anne Grethe Jurik & John Gelinck, Århus
Neuroradiologi: Edith Nielsen & Leif Sørensen, Århus
Onkologisk radiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus
Pædiatrisk radiologi: Graziella Andersen og Karin Kastberg Pedersen, Ålborg
Teknik & Strålebeskyttelse: Hanne Waltenburg & Lars Møller Sørensen, København
Thoraxradiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus
Urogenital radiologi: Arne Hørlyck & Jan Solvig, Århus
Leif Sørensen har valgt at ophøre med hvervet som delkursusleder i neuroradiologi sommer
2014, stor tak for mangeårigt, engageret og dygtig indsats i kurset. Leif er nu afløst af Mette
Hjørringgaard Madsen, Billeddiagnostisk afdeling, Århus.
En meget stor tak for altid flittig hjælp fra sekretær Pia Frese Berg, Røntgen- og
Skanningsafdeling, Gentofte Hospital. Af praktiske årsager har sekretær Linda Schumann,
Radiologisk Klinik, Rigshospitalet, overtaget hvervet fra efteråret 2014. Mange kursister
henvender sig til os, og begge sekretærer har ydet fremragende indsats i kontakten og med
at bevare overblikket.
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