DANSK RADIOLOGISK SELSKAB
DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY
Medlemsblad Nr. 2 – 2016
Dansk Radiologisk Selskabs 12. Årsmøde afholdes i Aarhus i samarbejde med
Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og
Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab
25. – 27. januar 2017

Mødet afholdes på hotel Radisson Blu Scandinavia Hotel i centrum af Aarhus.
Se program og meget mere i bladet
www.drs-aarsmoede.dk
Tilmelding er åben!

B ESTYRELSEN I DRS 2016-2017
Formand

Næstformand

Læge, Ph.d.
Kristina Rue Nielsen
Radiologisk Klinik
Rigshospitalet

Overlæge
Elisabeth Albrecht-Beste
Klinik for Klinisk Fysiologi,
Nuklearmedicin og PET
Rigshospitalet

E-mail: formand@drs.dk

E-mail: n-formand@drs.dk

Sekretær

Kasserer

Læge
Thomas Stærfeldt Vejborg
Radiologisk Klinik
Rigshospitalet

Overlæge
Thomas Abramovitz Bjerre
Billeddiagnostisk afdeling
Regionshospitalet Randers

E-mail: sekr@drs.dk

E-mail: kasserer@drs.dk

Bestyrelsesmedlem u.
portefølje

Suppleant
Afdelingslæge
Charlotte Trampedach
Bispebjerg
og Frederiksberg
Hospital

Overlæge
Anette Koch Holst
Radiologisk Afdeling
Odense Universitetshospital

Webmaster

Redaktør

Læge, Ph.d.
Martin Lundsgaard
Radiologisk Klinik
Rigshospitalet

Læge, Ph.d.
Jonas Jensen
Røntgen og Skanning
Aarhus Universitetshospital

E-mail: webmaster@drs.dk

E-mail: medlemsblad@drs.dk

1

I NDHOLDSFORTEGNELSE
Bestyrelsen i DRS 2016-2017 ............................................................................................................... 1
Indholdsfortegnelse ............................................................................................................................. 2
Nyt fra bestyrelsen ............................................................................................................................... 2
Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2017 .......................................................................... 4
Dansk Radiologisk Selskabs 12. Årsmøde ............................................................................................ 6
Socialt program ................................................................................................................................ 7
Program ............................................................................................................................................ 9
Rejsebeskrivelse ................................................................................................................................. 13
Legater ............................................................................................................................................... 14
Velkommen til Nordisk Kongres i Island 2017 ................................................................................... 15
Yngre radiologer om radiologien ....................................................................................................... 16

L ILLE C ASE
60 årig kvinde under c. occulta udredning. CT over øvre abdomen viser flg.:

Hvad ser du?
1.) Gastrisk MALT lymfom
2.) Gastrit
3.) Mb. Ménétrier

Find svaret på side 14.
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N YT FRA BESTYRELSEN
DRS 12. årsmøde afholdes i Århus d. 25.-27. januar 2017.
Årsmødet holdes som tidligere år sammen med DUDS og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og
Nuklearmedicin.
Vores samarbejde om dette årlige billeddiagnostiske fællesmøde giver mulighed for mange
spændende foredrag på tværs af specialerne og et bredt videnskabeligt program, der har emner
målrettet både yngre læger under uddannelse og færdiguddannede speciallæger. Der er som
tidligere år inviteret mange udenlandske og indenlandske foredragsholdere, og der vil desuden
være frie foredrag og postere, og film-reading session, samt en stor teknisk udstilling.
I dette blad finder du information om registrering samt foreløbigt program for DRS årsmøde 2017.
Information kan også findes på: www.drs-aarsmoede.dk
Vi håber på et godt møde med spændende foredrag, ny inspiration og to hyggelige sociale
arrangementer, hvor kollegaer kan mødes på tværs af landet.

I fremtiden vil meget information fra DRS-bestyrelse blive sendt pr. email og vi opfordre derfor
DRS medlemmer til at opdatere deres email-adresse hos lægeforeningen. Medlemsbladet vil dog
fortsat blive udsendt pr. post 2 gange om året. Meget information vil også være at finde på DRS
hjemmeside: ww.drs.dk

Som medlem af Dansk Radiologisk Selskab er man også individuelt medlem af ESR. Dette giver
mulighed for at man kan benytte sig af de mange medlemsfordele der er i det europæiske selskab.
Bla. har man som medlem nedsat kongresgebyr til European Congress of Radiology, kongressen
afholdes næste gang d. 1.-5. marts 2017 i Wien. Information om, hvordan man får sit ESRmedlemsnummer oplyst kan man finde på DRS hjemmeside: www.drs.dk under medlemsfordele.

DRS er involveret i flere europæiske og nordiske komiteer, forskellige arbejdsgrupper og mange
udvalg. Mange af vores medlemmer lægger en stor indsats i dette arbejde, og det vil vi i DRSbestyrelse gerne benytte lejligheden til at give en stor TAK for.

På vegne af DRS-bestyrelse
Kristina Rue Nielsen
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G ENERALFORSAMLING I D ANSK R ADIOLOGISK S ELSKAB 2017
25. januar 2017, kl. 16:00
Hotel Radisson Blue Scandinavia
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

Foreløbig dagsorden vil være at finde på DRS hjemmeside: www.drs.dk senest 4 uger før
generalforsamlingen.

Eventuelle forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen.
E-mail: sekr@drs.dk

DRS opfordrer medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelse eller udvalg, til at
henvende sig til DRS bestyrelsen. E-mail: sekr@drs.dk

DRS vil i fremtiden udsende meget information pr e-mail fremfor pr post - derfor opfordres
medlemmer til at opdatere deres e-mail adresse hos lægeforeningen.
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D ANSK R ADIOLOGISK S ELSKABS 12. Å RSMØDE
25. – 27. jan. 2017 på Radisson Blu Scandinavia Hotel (www.radissonblu.com/da/hotel-aarhus).

Dansk Radiologisk Selskab vil sammen med Dansk Selskab for
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Dansk Ultralyddiagnostisk
Selskab byde alle velkommen til nogle inspirerende kursusdage i
Aarhus. Denne gang har vi valgt at flytte mødet til hotel Radisson
Blu Scandinavia Hotel, da rammerne på hotel Marselis er blevet for
små.
Igen i år er der planlagt sideløbende sessioner arrangeret af de tre
videnskabelige selskaber.
I løbet af årsmødet er der gennemgående temaer over en hel dag f.eks ”UL af kar med hands-on”,
”Prostatacancer Imaging”, og ”Radiologi ved akutte medicinske tilstande”. Fælles sessionen
onsdag eftermiddag er om ”Big Data,” og som vanligt er der et tværfagligt symposium onsdag
formiddag. Vi har inviteret såvel danske som internationale foredragsholdere. Det foreløbige
program er trykt inde i bladet. Det vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.
Programmet indeholder en foredrags- og posterkonkurrence. Årsmødet er en god mulighed for at
fremlægge dine 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 2016.
Foreningen af yngre radiologer og foreningen af yngre nuklearmedicinere vil præsentere en fælles
filmreading quiz.
Den tekniske udstilling er som sædvanlig omfattende, og vi vil opfordre kursisterne til at benytte
sig af chancen til at orientere sig om den nyeste udvikling.
Onsdag aften er der planlagt besøg på ARoS efterfulgt af spisning på Aarhus Street Food. Torsdag
aften er der som sædvanlig festmiddag på hotellet.
Mødet er en god mulighed for at møde kolleger fra nær og fjern, og kursusledelsen vil opfordre
alle til at bakke op og møde op i Aarhus til januar.
Alle detaljer kan findes på www.drs.aarsmoede.dk
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S OCIALT PROGRAM
O NSDAG 25.1.2017
B ESØG PÅ KUNSTMUSEET AR O S E FTERFULGT AF MIDDA G PÅ A ARHUS S TREET F OOD .
Vi spadserer i fællesskab fra hotellet kl. 18:15 til ARoS (2
minutters gang fra hotellet). Alternativt kan man møde gruppen
på museet ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2, 8000 Aarhus
kl. 18:20.
ARoS - ET INTERNATIONALT BILLED- OG OPLEVELSESHUS
ARoS Aarhus Kunstmuseum er et spektakulært billed- og
oplevelseshus; en mental servicestation hvor det nysgerrige
menneske kan blive både oplyst, behaget og udfordret. Arkitekturen er i international klasse. Det
samme er kunsten. Og begge byder på oplevelser af høj karat.
Der vil være guidet rundvisning 1 time fra kl. 18:30 – 19:30
http://www.aros.dk
Efter ARoS ca. kl. 19:30 går vi til Aarhus Street Food (ti
minutters gang fra ARoS). Evt. kan man møde op til
middagen på adressen Ny Banegårdsgade 46, 8000
Aarhus C.
Aarhus Street Food er en nyåbnet madhal med masser af
forskellige boder som serverer mad fra hele verden.
Her kan man selv vælge om det f.eks. skal være stærk
indisk mad, tapas eller mormors kødgryder.
http://www.aarhusstreetfood.com

T ORSDAG D . 26.01.2017
F ESTMIDDAG E FTERFULGT AF DANS OG MUSIK .
Vi mødes kl. 18:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel med
velkomstdrink og efterfølgende 3-retters festmiddag med
vin ad libitum. Efter middagen spiller Royal Dance Orchestra
op til dans (www.royaldanceorchestra.dk)
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Spisebilletter til Aarhus Street Food
vil blive udleveret mod aflevering af
voucher, nærmere detaljer følger.
Navnebadge fungerer som
adgangskort til ARoS.
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Hands-on af carotis og abdominale kar (90 min)

Big Data Analysis (titel ikke bekræftet) (45 min)
Søren Brunak , Novo Nordisk Foundation center for
protein research, København
TBA (30 min)

DRS
Generalforsamling DRS

Frie foredrag
15.00-16.00
Chair:

Frist for tilmelding 1 december

DRS foredragskonkurrence 13.00-14.30

Frist for tilmelding 1 december

DRS foredragskonkurrence
09.00-12.00
Chair:

18.30 Kulturelt besøg på ARoS Aarhus Kunstmuseum, efterfølgende spisning i Aarhus Street Food

DUDS
Generalforsamling DUDS

Ultralyd hands-on
15.00-16.30 DUDS
Chair: Merete Juhl Kønig, Charlotte Strandberg

Kaffe i udstillingsområdet

Ultralyd af børnenyrer (30 min)
Mark Cullagh, Radiologisk afd. Herlev
Ultralyd ved inflammatoriske tarmsygdomme (30 min)
Rune Wilkens, Silkeborg

Utralyd af børnenyrer og inflammatoriske tarmsygdomme
13.30-14.30 DUDS
Chair: Merete Juhl Kønig, Charlotte Strandberg

Frokost i udstillingsområdet

Ultralyd af Carotis (30 min)
Henrik Sillesen, Karkirurgisk afd. Rigshospitalet
Ultralyd af mesenteriale kar samt cava sygdomme.
Anatomi, undersøgelsesteknik samt stenoser (40 min)
Merete Juhl Kønig, Radiologisk afd. Gentofte
Ultralyd ved nyrearteriestenose (20 min)
Ulrik B. Andersen, Klin.fys.afd Glostrup
CT-angiografi af abdominale karstenoser samt
stentbehandling (30 min)
TBA

Ultralyd af carotis og abdominale kar
10.00-12.00 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)
Chair: Merete Juhl Kønig og Charlotte Strandberg

09.30 Kaffe

Big Data in Imaging - Possibilities and Perspectives
15.00-16.15 DRS + DSKFNM
Chair: Malene Fischer, Kristoffer Lindskov Hansen

Radiomics - on the development of new applications to
diagnose, predict and monitor therapy response in
cancer (45 min)
Robert Gillies, Moffith cancer center, Florida
Big Data - The Future of Radiology? (45 min)
Hans Ulrik Kauczor, Heidelberg University hospital

Big Data in Imaging - Possibilities and Perspectives
13.00-14.30 DRS + DSKFNM
Chair: Kristoffer Lindskov Hansen, Malene Fischer

TBA

Tværfagligt symposium
11.00-12.00
Chair: Elisabeth Albrecht-Beste

Velkomst ved formændene for DRS, DSKFNM og DUDS
10.30-10:40
Præsentation af den tekniske udstilling
10:40-10:55 Hovedudstiller A har ordet
Bayer Healthcare (5 min)
Philips Medico (5 min)
Siemens (5 min)

Onsdag 25. januar 2017
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Radioterapi og kemo-radioterapi
Laurids Østergaard Poulsen
Kirurgi og klinisk opfølgning
Niels Qvist
Radiologi og billeddiagnostisk opfølgning
Søren Rafaelsen

Organbevarende rectumcancerbehandling
15.45-17.15 Dansk Forening for Onkoradiologi
Chair:

14.30-15.00
Update and understanding on Gadolinium deposits
Bayer Healthcare (30 min)

13:30-14:30 TBA

TBA
13.30-15.00 DRS
Chair: Erik Morre Pedersen

IQon spectral CT og kræft problemstillinger (45 min)
Finn Rasmussen, Aarhus

Philips IQon spectral CT
Philips Medico (30 min)
Mathijjs Kruis

CT ved kræft – Nye perspektiver (fortsat)
10.45-12.00 DRS
Chair: Finn Rasmussen, Aarhus

Problemer ved opfølgning af cancer patienter der modtager
targeteret behandling.
Jill Mains, Aarhus
En plet på lungen - hvilken CT teknik er optimal.
Michael Brun Andersen, Roskilde

CT ved kræft – Nye perspektiver
08.30-10.00 DRS
Chair: Finn Rasmussen, Aarhus

Torsdag 26. januar 2017

Præmier til 2 bedste videnskabelige postere og den bedste
case report poster

Postersession II
15.45-17.00
Chair:

TBA

TBA
13.30-15.00
Chair:

Præmier til 2 bedste videnskabelige postere og den bedste
case report poster

Postersession I
10.45-12.15
Chair:

Frie foredrag
09.00-10.00 DRS, DSKFNM, DUDS
Chair:

18.30 Velkomstdrink med efterfølgende festmiddag kl 19. Royal Dance Orchestra spiller op til dans.

CAD i Nuklearmedicin
Elin Trädgårdh, Skåne Universitetshospital
Digital patologi
Ben Vainer, Rigshospitalet
Machine Learning – hvad har vi i vente?
Mads Nielsen DIKU

Introduktion, Udredning af kronisk leversygdom. Lever vene
katerisation + cases (30 min),
Søren Møller, Hvidovre hospital
Udredning af abdominal angina. Splanchnicus flowmåling +
cases (15 min),
Jan Abrahamsen, Regionshospitalet Viborg
Kardiel inkompensation og højresidig hjerte-katerisation + cases
(25 min)
Jens Erik Nielsen-Kudsk, Aarhus universitetshospital Diskussion
og afslutning (10 min)
Kaffe i udstillingsområdet
Machine Learning/ CAD – Anvendelse og Perspektiver
15.45-17.15 DSKFNM
Chair: Malene Fischer

Invasiv klinisk fysiologi og nuklearmedicin
13.45-15.15 DSKFNM Chair: Søren Møller

Frokost i udstillingsområdet

Brystcancer – Diagnostik og behandling
10.45-12.15 DSKFNM
Chair: Anni Morsing
Behandlingsstrategi og target definition ved tidlig BC (45 min)
Birgitte Offersen
Metoder til stadieinddeling med fokus på PET/CT (30 min)
Anni Morsing
Behandlingsevaluering og diagnostik af recidiv – PET/CT
Malene Hildebrandt
eller? (30 min),

Kaffe i udstillingsområdet

Skeletal SPECT/CT Clinical images
08.30-10.00 DSKFNM
Chair: Jann Mortensen, Rigshospitalet
Introduction of the Atlas (35 min)
Jann Mortensen, Rigshospitalet
Cases in Adult (45 min)
Roland Hustinx, Liege, Belgium
Pediatric cases (40 min)
Lise Borgwardt & Helle Hjorth Johannesen, Rigshospitalet
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TBA

Akut CT thorax og akut CT abdomen, indikationer, udførelse
og tolkning
13.15-14.45 DRS
Chair: Caroline Ewertsen, Sonia Branci

Plenum diskussion af implementering af nye imaging
modaliteter i klinikken - behov for ensretning på landsplan?
(15 min)

Nuklearmedicinske metoder ved recidiv og
responsevaluering ved onkologisk behandling (45 min)
Helle Zacho, Aalborg Universitetshospital
Gennemgang af guidelines for c. prostata billeddiagnostik
(20 min)
Lars Jelstrup, Aalborg Universitetshospital

Billeddiagnostiske modaliteter ved cancer prostata - evidens
for og introduktion af nye metoder
1310-14.30 DSKFNM halvårsmøde
Chair: TBA

Frokost i udstillingsområdet

Prostatacancer I Danmark – klinikernes synspunkt (30min)
Klaus Brasso, Rigshospitalet
Radiological imaging of prostate cancer – staging and response
assesment (45 min)
Frederic Lecouvet, Bruxelles
Nuklearmedicinske metoder ved initiel staging (20 min)
Kirsten Bouchelouche, Aarhus Universitetshospital

De nye retningslinjer for blødning og hæmostase ved
intervention i radiologien
Blødningskontrol - hvad gør man hvis der er forhøjet
blødningsrisiko?

Kaffe i udstillingsområdet
Prostatacancer imaging
DSKFNM halvårsmøde
10:30 – 12:10
Chair: TBA

9:30-10:00 TBA

9:00-9:30 Sectra
Digitalt samarbejde mellem Radiologer og Patologer (30min).
Sune Mark Henriksen

9.00-10.00 DRS
Chair:

Akut neuroradiologi inkl intervention.
10.45-12.15 DRS
Chair:

9.30-10.00 Siemens
High-end CT skanner på fælles akut modtagelse
Martin Kusk, Esbjerg

TBA

Radiologi af akutte (non-traume) tilstande
9.00-10.00 DRS
Chair: Caroline Ewertsen, Sonia Branci

Fredag 27. januar 2017

TBA

TBA
13.15-14.45 DRS
Chair:

TBA

TBA
10.45-12.15 DRS
Chair:

TBA

TBA
8.30-10.00 DRS
Chair:
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R EJSEBESKRIVELSE
Kongresrejse: International Society of Magnetic
Resonance in Medicine (ISMRM) Annual
Congress & Exhibition 2016 i Singapore d. 7-12.
maj, 2016.

Efter en lang tur til det livlige, multikulturelle og
varme Singapore, var stemningen høj blandt
mine tre kollegaer og mig da vi mødtes til
middag fredag aften d. 6. maj. Vi var alle
spændte på den kommende uge i MR’ens tegn. Da en af mine kollegaer og jeg var
førstegangsdeltagere og vi begge skulle præsentere, var det naturligvis ekstra spændende.
Den indledende weekend bestod af educational courses og af en separat konference for
radiografer. At ISMRM er en tværfaglig organisation blev også afspejlet i ugens fem dage lange
program, der hver dag bestod af elleve sessionsspor, studiegrupper, posterpræsentationer, eposterpræsentationer og symposier i diverse emner.
Udstyret med #1-emblemer, deltog min kollega og jeg i lørdag aftens Newbee reception, der blev
afholdt i et af ”drivhusene” i Gardens by the Bay. Udover at receptionen bød på muligheden for at
møde seniorer forskere og klinikere og andre newbees i forskellige sub-specialer, var der en
fremragende udsigt til den botaniske have oplyst af neonlys.
Mandag morgen kunne vi mærke, at den faktiske kongres nu var startet. Gangarealerne og salene
var fyldt op med mennesker fra alle verdens hjørner. Der blev diskuteret livligt og lyttet intenst. Vi
vidnede flere gensyn mellem deltagere, der tydeligvis ikke havde set hinanden siden sidste års
kongres.
Ugen forløb med sessioner, seminarer, diskussioner og kik på posters. Min kollega og jeg
præsenterede vores e-posters på to computere, der var sat op i stationer blandt virksomhedernes
stande i en stor messehal. Vi fik præsenteret for opsøgende interessenter, tilfældige
forbipasserende og kollegiale supporterer. Som det ofte er til en stor international konference, var
det svært at nå ”det hele”, men vi tog uden tvivl klogere og inspirerede hjem.
Tak til Dansk Radiologisk Selskab for støtten. Det var en lærerig og spændende tur.
Med venlige hilsener,
Jennie M. C. Strid, Læge, PhD studerende, Aarhus Universitetshospital
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L EGATER
S KAL

DU PÅ UDENLANDSK KONGRES OG PRÆSENTERE ?

Målgruppe: Radiologer (gerne yngre), der skal præsentere radiologisk forskning på en udenlandsk
kongres og ikke kan få afdelingen til at dække udgifterne.
Skal du på kongres og præsentere radiologisk forskning, men kan ikke få penge fra afdelingen? Så
tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) rejselegater på hver 5000 kr.
Krav: Du er medlem af DRS og sender en motivereret ansøgning – inklusiv budget.
Vi forventer dokumentation, for at der bliver præsenteret materiale på kongressen, inden vi
overfører pengene til din konto.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer i vores
medlemsblad.
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: Vi modtager og behandler ansøgninger løbende – ansøgningen skal dog være os i hænde
senest 1 måned inden kongressen.
Antal legater: 10 legater i alt – 5 hvert halvår.

V IL

DU MED TIL

DRS- ÅRSMØDE 2017?

Målgruppe: Yngre RadiologerHar du lyst til at komme med til DRS årsmøde 2017 og møde nogle
andre radiologer og høre nogle spændende indlæg, men kan ikke få din afdeling til at betale
registreringsgebyret?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu at du kan komme gratis med til DRS-årsmøde i
Aarhus 25.-27.-januar 2016. Vi betaler registreringsgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og
festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning (eller kan måske få afdelingen til
at betale dette).
Krav: Du er medlem af DRS.
Svar på den lille case:
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december 2016
Svaret er C – Mb. Ménétrier
Antal legater: 10 legater (fordeles ved lodtrækning)
Mb. Ménétrier kan kendes på den

S E FLERE LEGATER UNDER DRS
PÅ DRS . DK
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fortykkede ventrikelmucosa der
nærmest ligner hjernens sulci.
Så du også metastaserne centralt i
leveren?

V ELKOMMEN TIL N ORDISK K ONGRES I I SLAND 2017
Nordisk kongres for radiologer og
radiografer bliver afholdt i Island fra 29.
juni til 1 juli 2017. Kongressen bliver
afholdt hvert andet år og går på skift
mellem de fem Nordiske lande. I 2015
blev den arrangeret i Sverige og var lagt
sammen med Røntgenugen i Malmö,
kongressen 2019 bliver i København - men
i 2017 står Island, som sidst havde
kongressen 2002, for tur.

Nordic Congress of Radiology

Reykjavik, 29 June – 1 July 2017
Nordisk samarbejde inden for radiologi har
en lang historie. Det fælles tidsskrift Acta
Radiologica har næsten 100 år på bagen og bidrager til den kommende kongres, som er nummer 62 i
rækken. Nordiske radiografer afholder samtidig deres 23. kongres, og i Island vil programmet være fælles for
radiologer, radiografer og røntgensygeplejersker.
Det officielle sprog på kongressen er engelsk og kongressens tema er “Everyday challenges“. Vi håber at kunne skabe
interesse omkring hverdagens udfordringer så det virkeligt gør en forskel. Blandt de indbudte forelæsere er Emanuel
Kanal, Anne Osborn, Jeff Weinreb og et antal forelæsere fra Mayoklinikken. De Nordiske indslag bliver selvfølgelig
stort. Vigtige udfordringer i hverdagen er undervisning og udvikling, og et særskilt seminar om dette tema bliver
afholdt med bidrag fra Skandinavien og USA.
På trods af, at det er den radiologiske hverdag, der er i centrum, vil vi også være opmærksomme på den radiologiske
forskning. Vores tidskrift Acta Radiologica kommer til at indeholde eget symposium med vinderne af Xenia Forselliana
og Xenia International priserne, som går til de bedste videnskabelige artikler i Acta Radiologica 2014 og 2015. Der vil
blive arrangeret vidensseminarer (scientific sessions), og vi vil opfordre alle, der forsker i radiologi til at sende
abstracts til kongressen. Abstracts der bliver accepteret, vil blive publiceret som bilag til Acta
Radiologica. Som tidligere, vil Nordisk forening for medicinsk radiologi arrangere sygetilfældepræsentations
konkurrence for kursister og reservelæger, to fra hvert land. Der bliver uddelt pris for den bedste præsentation i form
af et rejsestipendium til den næste nordiske kongres. Nærmere information vil være at finde på NFMRs hjemmeside
( www.nordicradiology.eu) og hos de respektive landsforeninger.
Siden vulkanudbruddet i Eyjafjallajökull i 2010 er Island blevet et meget populært turistland, og antallet af af
besøgende er steget voldsomt. Det betyder at der er flere flyselskaber, flere overnatningsmuligheder og flere
restauranter er der var før, men vi anbefaler alligevel på det kraftigste at være tidligt ude. Så tøv ikke med at
arrangere din rejse hurtigst muligt og benyt muligheden for at deltage i den Nordiske kongres i Reykjavík i 2017. Al
information findes på hjemmesiden www.ncr2017.is, som vil blive opdateret jævnligt og på Facebooksiden
“ncr2017”.

Velkommen til Reykjavík
På kongreskomiteens vegne, Dr. Hildur Einarsdóttir.
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Y NGRE RADIOLOGER OM RADIOLOGIEN
Som led i rekruttering af yngre læger til det radiologiske speciale, har vi adspurgt nogle af
uddannelseslægerne om deres overvejelser vedrørende radiologien og hvorfor de har valgt
radiologien som speciale. Her er nogle af deres svar på et par af spørgsmålene.
Hvilke arbejdsopgaver synes du er spændende i din hverdag / vagten?
[Det er som sagt spændende at finde ud af hvad folk fejler, hvilket ofte bliver til et
slags detektivarbejde hvor kliniske oplysninger skal bruges sammen med billedfund
(som tit er diskrete og selvfølgelig kræver gode observationsevner) til at danne
diagnosen. At der så bliver brugt flere og varierede billedmodaliteter, som er i
konstant udvikling, er jo en bonus. Der er en hel del faglig sparring med andre
radiologer i hverdagen, som gør arbejdsdagen endnu sjovere. På samme måde er den
hyppige dialog med klinikere, specielt i vagten hvor mange og varierede akutte
problemstillinger drøftes, meget berigende. Når jeg møder på arbejde hver dag, ved
jeg aldrig helt hvilke patienter eller tilstande jeg kommer til at støde ind i, men
læringen og udfordringerne er uendelige – og det er spændende.]

”Vagtarbejde
er
det
mest
spændende: det er uforudsigeligt og
ikke
så
rutinepræget,
som
dagarbejdet kan være. Der er bedre
kommunikation/dialog
med
klinikerne i vagten.”

[Detektivarbejdet – finde ud hvad patienten
fejler ud fra – oftest de sparsomme oplysninger
som kommer med henvisningen og den
billeddiagnostik man har. Vælge en diagnostisk
procedure til patienten ud fra det klinikeren siger
– ultralyd, bestemt CT protokol – og gerne
ramme diagnostiske plet første gang;
Intervention – ultralyd.]

”Jeg synes udredning er spændende. Samarbejdet
med klinikerne om at finde en forklaring på
patientens gener/symptomer/problemer og evt.
komme med andre forslag end dem, de selv havde
ved henvisningen. Sparring i forbindelse med
konferencer. Oplevelsen af at vi er med til at afklare
problemstillinger.”
Intervention!”

Hvilke ”myter” omkring radiologien har du stødt på?
- radiologer er utilgængelige for klinikerne og vil
helst ikke lave noget som helst i vagten.

[Myte: hvis man ikke kan blive andet kan man
blive radiolog. Jeg har mødt rigtig mange
radiologer med kæmpestor klinisk erfaring og
med virkeligt stor viden.

- sidder i en mørk lokale dagen lang.
- radiologer vil ikke vækkes om natten.

Myte: radiologer kan ikke lide patienter. Vi ser
måske ikke så mange patienter fysisk, men vi er
et af de specialer der hjælper mest til med at
udrede patienter og vi gør alt hvad vi kan for at
lave smidige patientforløb og tilgodese
patientens interesser.]

- der er ingen ”akutte” situationer på radiologisk
afdeling
Myte: vi sidder kun bag en skærm for nedrullede vinduer.
Svar: vi sidder ikke kun bag en skærm for nedrullede vinduer.

[”Radiologer er mærkelige tech-nørder der aldrig ser dagslys, sidder stille og kigger på en skærm hele dagen, uden
patientkontakt.” I virkeligheden render mange radiologer rundt og laver alt andet end at sidde og glo på en skærm –
de ultralydsscanner patienter (og ja, taler med dem!), gennemlyser, tager biopsier og lægger alle mulige dræn og
katetre (og igen, snakker med patienten som jo oftest er vågen og ikke bedøvet), deltager i konferencer, yder
radiologisk assistance på andre afdelinger eller på en OP stue, osv. Man kan godt blive kælder-boende skærmgloende radiolog hvis man vil, men det er langt fra oplagt. De fleste radiologer er meget sociale, da arbejdet jo kræver
en masse teamwork og faglig sparring. Kaffe-myten er til gengæld god nok. Vi drikker meget kaffe.]
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B ILLEDDIAGNOSTISK ÅRSMØDE
25. – 27. jan. 2017 i Aarhus
Priser for deltagelse i billeddiagnostisk årsmøde 2017
Tilmeldingen er åben.
Indtil 10.12.2016
3600
2500
2850
1235
1085
375
795

Hele årsmødet
Dagkort onsdag, torsdag + arrangement onsdag aften
Dagkort torsdag, fredag + festmiddag torsdag
Dagkort onsdag eller torsdag
Dagkort fredag
Arrangement onsdag aften – Aros + middag
Festmiddag torsdag aften

Efter 10.12.2016
3800
2700
3050
1325
1200
415
850

Tilmelding via link på hjemmesiden www.drs-aarsmoede.dk
Kursusgebyret inkluderer fri WIFI og parkering.
Hotel: DRS har forhåndsreserveret et antal værelser til special-pris for kursisterne.
Hotelværelserne kan bookes direkte via et specielt link, som kan findes på www.drs.aarsmoede.dk ,
indtil 2.1.2017, hvorefter værelser frigives til anden side og ledige værelser kan derfor ikke
garanteres.
Afbudspolitik: Ved skriftligt afbud senest den 11.12.2016 til info@drs-aarsmoede.dk refunderes
hele registreringsgebyret. Ved skriftligt afbud senest den 15.01.2017 til
info@drs-aarsmoede.dk refunderes hele registreringsgebyret minus et administrationsgebyr på kr
300,Efter d. 15.01.2017 refunderes registreringsgebyret ikke.
For yderligere oplysninger om det videnskabelige program, sociale arrangementer, hotel booking,
udstilling samt tilmelding henvises til årsmødets hjemmeside:
www.drs-aarsmoede.dk
Vigtige deadlines:
Indtil 1.12.2016: Abstracts til poster og frie foredrag indsendes til: abstracts@drs-aarsmoede.dk
Indtil 10.12.2016: Kursusgebyr til reduceret pris.
Indtil 2.1.2017: Hotel booking til reduceret pris,
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