
Til Lars Peter S Larsen 
til brug ved DRS generalforsamling den 28.-30. januar 2015, Vibeke Berg Løgagers rapport: 
 
 
ESR Research Committee (Formand: Prof. Hans-Ulrich Kauczor) 
 

• Indholdet af research siden på ESR websiden er udvidet: 
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/research.htm 

• En ” European Task Force” med navnet: QIBA (Quantitative Imaging Biomarkers Alliance) er blevet 
etableret med det hovedformål at skabe et interface med international QIBA og samle QIBA etablerede 
profiler til  at implementere i Europæiske kliniske forsøg. 
Mere info om QIBA se: http://www.rsna.org/QIBA.aspx  
Formændene for ”Imaging Biomarkers” subkomiteen, og ”Imaging Biobanks” arbejds gruppen samt 
”Personalised Medicine” arbejdsgruppen er involverede i denne ”task force”. 

• En ESR-EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) arbejdsgruppe er blevet 
etableret. 

 
Aktiviteter i ESR ”Research Committee”, sub-komitéer og arbejdsgrupper 
 
”Subcommittee on Imaging Biomarkers” (Formand: S. Trattnig) 

• Formål og funktioner er færdigt formulerede og offentliggjort på ESR websiden se: 
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/research/esr_research_committee/Publications_and_Sta
tements.htm  

• Afholdelse  af: 
• Professional Challenges Session ved ECR 2015  
• Special Focus Session ECR 2015: MSK IB 
• ESOR imaging biomarker kursus 2015 er i the planlægnings fasen sammen med ESMOFIR 

• ESOR imaging biomarker kurset 2014 var vellykket: 
http://www.esor.org/cms/website.php?id=/en/programmes/asklepios_courses/imaging_biomarkers.htm  

 
Arbejdsgruppen vedrørende “Personalised Medicine” (Formand: A. van der Lugt) 

• Formål og funktioner er færdigt formulerede og offentliggjort på ESR websiden se: 
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/research/esr_research_committee/Publications_and_Sta
tements.htm  

• For øjeblikket arbejdes på et dokument vedrørende holdninger til ”Personalised medicine”. 
 

Arbejdsgruppen vedr.  “Research Education and Training” (Formand: J. Hodler) 
• Formål og funktioner er færdigt formulerede og offentliggjort på ESR websiden se: 

http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/research/esr_research_committee/Publications_and_Sta
tements.htm  

• Der er gennemført en spørgeskema undersøgelse om forskning, radiologisk forsknings undervisning på 
medicin studiet, turnus og speciallæge uddannelses niveau, resultaterne vil blive integrerede i den 
endelig rapport. 

• En anden rapport vedrørende forskning, uddannelse og træning er ved at blive færdiggjort. 
• Arbejdsgruppen kommer med regelmæssige opdateringer til ESR “European Training Curriculum” med 

informationer vedrørende forskning se også: 
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/education_training.htm  

• Arbejds gruppen har organiseret  en session ved ECR 2015 Fredag den 6. marts, kl 08:30–10:00 med 
titlen: “ESR Research in Education and Training Session, Research for trainees made easy: critical 
reading of the literature.” 

 
Arbejds gruppen vedrørende “Imaging Biobanks” (Formand: E. Neri) 

• Formål og funktioner er færdigt formulerede og offentliggjort på ESR websiden se: 
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/research/esr_research_committee/Publications_and_Sta
tements.htm  

• I øjeblikket arbejdes på et koncept dokument vedrørende ”imaging biobanks” 
• Der forberedes en spørgeskema undersøgelse vedrørende “imaging biobanks” (resultaterne vilblive  

inkluderet i dokumentet) 
• EN ”Imaging biobank session” blev  organiseret ved det årlige MIR møde i Bologna/IT 
• Arbejsgruppen har organiseret en “Professional Challenges session” ved ECR 2015 om torsdag den 5. 

Marts kl. 08:30–10:00 med titlen: Imaging Biobanks: from genomic to radiomic in the era of 
personalised medicine. 
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