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Tak til Røntgenafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital for lån af MR-skanner.
Kan du gætte hvilke frugter vi har skannet og indsat i bladet, samt hvilken vægtning vi har valgt?
Find svarene på side 17.
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Nyt fra Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab, DRS
Så blev det Danmarks tur til at være vært for en yderst velbesøgt Nordisk Kongres i Radiologi.
Kongressen, der blev afholdt d. 22.-24. maj i København, var arrangeret i samarbejde mellem
Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi, Dansk Radiologisk Selskab, Radiograf Rådet, Dansk
Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab. Som
noget nyt var der mulighed for at opnå CME-point. Det var tre spændende dage med foredrag af
høj kvalitet fra både indland og udland på tværs af specialer og subspecialer indenfor
billeddiagnostikken. De sociale arrangementer, med en udvidet guidet havnerundfart og picnic
samt festmiddagen med dans til Royal Dance Orchestra, var også velbesøgt. Bestyrelsen vil
hermed gerne takke alle, som har deltaget i planlægningen og afviklingen af Nordisk Kongres samt
alle deltagerne.
Det næste videnskabelige møde i DRS bliver Billeddiagnostisk årsmøde d. 29.-31. januar 2020 i
Aarhus, hvor vi kan glæde os til endnu tre spændende dage med foredrag, posters og en stor
udstilling. Vi vil gerne opfordre alle medlemmer i DRS til at deltage i generalforsamlingen onsdag
den 29. januar kl. 16.45-17.30.
DRS er ved at være et gammelt selskab. Vi blev stiftet i 1920 og kan derfor fejre 100-års
fødselsdag næste år. Det vil blive fejret med en temadag om Artificial Intelligence, AI, og en stor
fest for alle medlemmer lørdag den 7. november 2020. Datoen er lagt i relation til International Day
of Radiology, IDoR, som altid fejres den 8. november. Har du lyst til at deltage i planlægningen af
festen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Ved årsmødet i januar 2021 vil der også være
fokus på radiologien i de forgangne 100 år såvel som fremtidens radiologi.
I 2021 har vi endnu en fødselar, idet ACTA også fylder 100 år. Det fejres med udgivelsen af et
særnummer, der omhandler udviklingen indenfor radiologien. Såfremt medlemmer har lyst til at
bidrage med en artikel til særnummeret, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen inden
udgangen af 2019.
I radiologien ser vi i øjeblikket en hastig udvikling indenfor AI. I bestyrelsen ønsker vi aktivt at
kunne følge udviklingen, forstå teknologien samt bidrage med input. Vi tror, at AI kan blive en
hjælp for radiologer, men at det er vigtigt at følge med på tæt hold, så vi kan præge udviklingen i
den rigtige retning til gavn for radiologen og i sidste ende patienten. Derfor har vi nedsat et AIudvalg med medlemmer på tværs af landet, som skal arbejde med denne opgave.
Bestyrelsen har fortsat fokus på klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed, STPS, og vigtigheden
i, at sagkyndige kun vurderer sager indenfor eget subspeciale. Lægeforeningen og De
Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er også blevet opmærksomme på denne udfordring og
arbejder også med dette.
Vi vil gerne opfordre medlemmerne af DRS til at henvende sig til bestyrelsen, såfremt der måtte
være emner, som vi sammen skal arbejde med til gavn for radiologien.
Bestyrelsen i DRS
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Indkaldelse til
Generalforsamling i
Dansk Radiologisk Selskab 2020
29. januar 2020, kl. 16.45-17.30
Hotel Radisson Blue Scandinavia
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

Den foreløbige dagsorden kan findes på DRS’ hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen:
www.drs.dk
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 bestyrelsen eller udvalg, til at
henvende sig til DRS bestyrelsen. Email: sekr@drs.dk
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Billeddiagnostisk Årsmøde 2020
DANSK RADIOLOGISK SELSKABS 15. ÅRSMØDE
29. – 31. jan. 2020 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Dansk Radiologisk Selskab vil sammen med Dansk
Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin,
Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Radiograf
Rådet byde alle velkommen til nogle inspirerende
kursusdage i Aarhus. Årsmødet vil blive afholdt på
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus.
De tre videnskabelige selskaber og Radiograf
Rådet har sammen planlagt nogle spændende
dage med videnskabelige sessioner i flere spor. Vi
har inviteret danske såvel som internationale
foredragsholdere. Der er planlagt en foredrags- og
posterkonkurrence.

Årsmødet er en god mulighed for at fremlægge forskningsresultater eller en spændende case for
dine kolleger. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at indsende abstracts til poster og frie
foredrag med deadline 1. december 2019. Det foreløbige program er trykt inde i bladet og det vil
løbende blive opdateret på hjemmesiden drs-aarsmoede.dk.

Den tekniske udstilling er omfattende, og vi vil opfordre kursisterne til at benytte sig af chancen for
at orientere sig om den nyeste udvikling inden for billeddiagnostik.

Onsdag aften er der planlagt besøg på Moesgaard Museum (moesgaardmuseum.dk) med spisning
på museets café, og torsdag aften er der festmiddag på hotellet og efterfølgende dans med Royal
Dance Orchestra (royaldanceorchestra.dk).

Mødet giver mulighed for at møde kolleger fra nær og fjern, og vi i kursusledelsen håber at mange
vil bakke op om årsmødet og deltage til januar i Aarhus.

Alle detaljer kan findes på drs-aarsmoede.dk.

Priser kan findes på bagsiden af bladet.
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Retningslinjer for indsendelse af abstracts til
Billeddiagnostisk Årsmøde 2020
Abstracts kan indsendes fra 01.10.2019.
Deadline for indsendelse: 01.12.2019
Alle deltagere til årsmødet inviteres til at dele af deres idéer, resultater og cases. Abstracts
indsendes til enten en mundtlig præsentation (frie foredrag) eller en poster præsentation. Der vil
blive uddelt præmier til de bedste præsentationer for hhv. de frie foredrag og poster sessionen.
Abstracts skal være skrevet på enten dansk eller engelsk og må maksimalt fylde 350 ord. De
indsendte abstracts skal struktureres på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ønsket kategori (frie foredrag / poster).
Titel på abstract (i fed skrift)
Forfatterliste (fulde for- og efternavne på alle forfattere, understreg den der præsenterer).
Ansættelsessted (afdeling, hospital).
Arbejdsstilling.
Abstracts til frie foredrag og posters skal indeholde: Introduktion (samt formål), Metode,
Resultater, Konklusion.
Cases skal indeholde: Baggrund, Patient case, Konklusion.
7. Referencer.

Generelt layout:








Skrifttypen i abstractet skal være Arial.
Tilføj en ekstra linje mellem hver sektion.
Referencer skal struktureres efter Vancouver-stilen; dvs. fortløbende nummerering i
parenteser. Referencelisten skal indsættes efter Konklusion-afsnittet med overskriften
”Referencer”.
Hvert abstract må indeholde 1 figur eller tabel, som højest må fylde op til 1 ekstra A4-side.
Filnavnet på det indsendte abstract bedes formateret: [Forfatters efternavn] – [Abstract
titel].
Poster-formatet skal være: 70cm x 100cm (bredde x højde)

Abstracts skal indsendes til: abstracts@drs-aarsmoede.dk

Svar vil blive udsendt inden for 14 dage efter deadline.
Alle der præsenterer skal være tilmeldt årsmødet, idet præsentation ikke medfører betalt entré.
Øvrig information kan findes på 2020.drs-aarsmoede.dk/abstracts
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Opdateret program kan findes på:
drs-aarsmoede.dk
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Indlæg af stud.med. legatmodtageres oplevelser af NCR
2019
En beretning fra NCR i København, 22. - 24. maj 2019
På en solbeskinnet onsdag blev Nordic Congress of Radiology 2019 skudt i gang for over 600
deltagende radiologer, radiografer og andre radiologi-interesserede. Med tre dages spændende
oplæg - og hele fem foredragsspor at vælge imellem - var der nok at se, høre og lære. For mig var
NCR 2019 en helt særlig oplevelse, da det, muliggjort af et studenterlegat fra Dansk Radiologisk
Selskab, var mit livs første kongres. Dette er et lille uddrag af min kongresoplevelse.
Om onsdagen gjorde især eftermiddagens Free Communications-session indtryk med ny forskning
fra både unge og ældre kloge hoveder præsenteret i foredrag á 6-7 minutter. De små oplæg var en
fantastisk mulighed for at udvide sin forskningshorisont i mange forskellige retninger på meget kort
tid.
Torsdag bød på bl.a. simulationstræningsforedrag i den dertil indrettede ”sim-cave” med anledning
til at prøve de nyeste ultralydssimulatorer med mange forskellige patologiske cases. Det er en
mulighed som mange af de københavnske medicinstuderende efterspørger, men som i dag ikke er
en del af pensum.
Om aftenen var der kongresmiddag med dansegulv og liveband, og jeg skal hilse og sige, at
billeddiagnostikere ikke er blege for at svinge træbenet.
Om fredagen var der bl.a. indbudt et væld af talere om kunstig intelligens. Der var dedikeret et helt
spor til netop dette, hvilket efter min ydmyge mening var en flot og fremsynet prioritering i
programsætningen.
Alt i alt var NCR 2019 en yderst velarrangeret kongres og en stor oplevelse for mig som
studerende. Stor ros skal lyde til arrangørerne, og en stor tak sendes herfra til Dansk Radiologisk
Selskab.
Af Jonathan Cohen
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63rd Nordic Congress for Radiology
Dette års radiologikongres var en helt særlig begivenhed for mig, for det var min første
kongresdeltagelse nogensinde. Det var en fantastisk oplevelse at være tæt på den stærke
faglighed, som et internationalt team af dedikerede foredragsholdere kunne byde på – og så endda
i fine rammer på et femstjernet hotel.
Fagligheden var i top, og jeg hørte om vidtrækkende emner; fra forskning inden for kontrastmidler
til vaskulære interventionsmuligheder til segmenteringsteknikker, der kan fodre sultne AI algoritmer
med træningsdata. Min store forkærlighed for AI bidrog til, at jeg særligt spidsede ører, da de
inviterede computerforskere fra USA for at tale om AI trenden i medicinsk billeddannelse, og
særligt spændende var diskussionen om, hvorvidt AI kan erstatte radiologer i fremtiden. Svaret fra
forskerne var en anelse vage, men ikke desto mindre har diskussionen givet inspiration til mit
specialeprojekt, hvor jeg netop vil undersøge dette nærmere, så selv vage svar kan i dette tilfælde
føre til mening. Dette perspektiv bliver jeg utvivlsomt glad for.
Det har alt i alt været en rigtig interessant kongres med mange alsidige aktiviteter, både faglige og
sociale. Den afsluttende session med noter om alle foredrag bidrog med muligheden for at danne
sig et overblik over hvad der særligt rører sig i dansk radiologisk forskning, mens kanalrundfarten
bidrog til en måde at møde nye mennesker, hvor stemningen var god på trods af det lidt
småkedelige vejr. Jeg fik stort udbytte af kongressen både fagligt med nye vinkler til mit
kandidatspeciale, men også socialt hvor jeg mødte en ligesindet legatmodtager, der ligesom mig
var i slutningen af uddannelsen, og som også ønskede en karriere inden for radiologi. Det har
været en spændende forsmag på en spændende karriere. Tak for muligheden!
Af Kaining Sheng

Ananas, græskar, granatæble. T2 
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Rejsebeskrivelse af DRS’ rejselegatmodtager
Society of NeuroInterventional Surgery's årsmøde
Først vil jeg gerne takke DRS og Aalborg Universitetshospitals reservelægefond for støtte. SNIS's
årsmøde er den største amerikanske konference indenfor neurointervention. I forlængelse af
konferencen afholdes et kursus for fellows.
Hvis man har interesse for neurointervention er SNIS's årsmøde en oplevelse, der bestemt er den
lange rejse værd. I år blev konferencen holdt på Fontainebleau Hotel i første række til Miami
Beach. Will Smiths "I'm going to Miami” spillede selvfølgelig, da Goetz (RH) og jeg ankom på
første konferencedag. Hver morgen startede med et 45-minutters foredrag om neurovaskulær
anatomi som understregede vigtigheden af at kende den normale anatomi, men også de mange
varianter. Efter første foredrag kunne man netop nå at få brunch før dagens sessions rigtig
startede. Neurointerventionen er i rivende udvikling – forbedret teknologi og nye
behandlingskoncepter flytter hele tiden grænsen for det mulige. Her vil jeg blot nævne et par
opsigtsvækkende foredrag:
Endovaskulær CSF shunting via sinus petrosus inferior (1), arteria meningea media embolisering
for behandling af kronisk subdurale hæmatomer (2), navigation af mikrokatetre i
subaraknoidalrummet for levering af intratekal genterapi ved Tay-Sach sygdom (3) og fjernstyret
neurointervention (4).
SNIS/Joint Cerebrovascular Fellows course varede halvanden dag. Kurset gav mulighed for at
snakke med fellows og høre mere om programmerne i USA. Modsat i Danmark uddannes både
neurologer, neurokirurger og neurologer indenfor neurointervention. Specialet er populært i USA,
hvorfor der er der skarp konkurrence om stillingerne. Første del af kurset var arrangeret af
industrien med henblik på at demonstrere de nyeste produkter. Her kunne man simulere
trombektomi, angioplastik, stentanlæggelse, anlægges af WEB og coiling af aneurismer på
vaskulære modeller – en super spændende og sjov aften! Dagen derpå fortsatte kurset med oplæg
henvendt til yngre interventionsradiologer. Jeg kan kun opfordre til at tage kurset. Deltagelse giver
desuden tilbagebetaling af konferencegebyret på 4.500 kr.
Alt i alt kan jeg varmt anbefale SNIS's årsmøde og fellow-kursus. Næste år er det i San Diego d.
4.-7. august.
Rasmus Holmboe Dahl
Klinisk Assistent, Radiologisk Afdeling, RH
KBU-læge, Abdominalkirurgisk Afdeling, AAUH
Referencer
1. Heilman CB, Basil GW, Beneduce BM, Malek AM. Anatomical characterization of the inferior petrosal
sinus and adjacent cerebellopontine angle cistern for development of an endovascular transdural
cerebrospinal fluid shunt. Journal of NeuroInterventional Surgery. 2019 Jun;11(6):598-602.
2. Fiorella D, Arthur AS. Middle meningeal artery embolization for the management of chronic subdural
hematoma. Journal of NeuroInterventional Surgery. 2019 Feb 23. [Epub ahead of print].
th
3. Oral presentation at SNIS 16 Annual Meeting: Marosfoi M. Navigating the Ocean: Using Micro Catheters
to Access CSF Compartments for Therapeutics. 2019.
4. Britz G, Tomas J, Lumsden A. Robotic-assisted neurovascular intervention. Journal of NeuroInterventional
Surgery. 2019;11:A132.
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Priser for læger
t.o.m. 10.12.19

efter 10.12.19

Hele årsmødet inkl. sociale arrangementer

3.600

3.900

Dagkort: onsdag og torsdag samt arrangement onsdag aften

2.500

2.700

Dagkort: torsdag og fredag samt festmiddag torsdag

2.850

3.050

Dagkort: onsdag eller torsdag

1.235

1.325

Dagkort: fredag

1.085

1.185

Onsdag aften: Socialt arrangement inkl. let traktement

390

450

Torsdag aften: Festmiddag

790

850

Priser for radiografer og bioanalytikere
t.o.m. 10.12.19

efter 10.12.19

Hele årsmødet inkl. sociale arrangementer

3.500

3.800

Dagkort: onsdag eller torsdag

800

900

Dagkort: fredag

750

850

Onsdag aften: Socialt arrangement inkl. let traktement

390

450

Torsdag aften: Festmiddag

790

850

Tilmeldingen åbner medio oktober på hjemmesiden (drs-aarsmoede.dk).
Hotel:
På hjemmesiden drs-aarsmoede.dk vil der være links til reservation på kongreshotellet samt link til
andre hoteller i området.
Afbudspolitik:
Ved skriftligt afbud senest 10. dec. 2019 til info@drs-aarsmoede.dk refunderes hele
registreringsgebyret.
Ved skriftligt afbud senest 10. jan. 2020 til info@drs-aarsmoede.dk refunderes hele
registreringsgebyret minus et administrationsgebyr på kr. 300,-.
Efter 10. jan. 2020 kan registreringsgebyret ikke refunderes.
For yderligere oplysninger om det videnskabelige program, sociale arrangementer, hotel booking,
udstilling samt tilmelding henvises til årsmødets hjemmeside drs-aarsmoede.dk.
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