Kurs i Avancerad Ultraljudsdiagnostik (3.0)
Tycker du också att livet med en transducer i handen är toppen? Att ultraljud är
radiologins formel 1 och ”ultraljudsnörd” är ett begrepp att antingen vara stolt över eller
se upp till? Grattis, då kan du läsa vidare!
I mitten av 80-talet, då ultraljudets tekniska utveckling tog fart, organiserade den svenska
ultraljudföreningen årliga kurser som tyvärr ebbade ut, liksom föreningen. Sedan 2005 har
det inte funnits någon påbyggnadskurs för ultraljudsdiagnostik i Sverige. Synd, då vi har en
stor ultraljudshistoria i landet. Dock har ultraljudstekniken utvecklats enormt (kontrast,
fusion, elastografi etc.) och likaså intresset och utbildningsbehovet. Svensk Förening för
Medicinsk Ultraljudsdiagnostik, SFMU, har nystartat och nu startar vi även om
utbildningarna, tyvärr något försenat pga pandemin.
De första ultraljudskurserna gick på Kolmården och flyttades vid millenieskiftet och blev
kända som Lejondalskurserna (2.0). Vi omstartar nu på Lejondals Slott, en
konferensanläggning som vi vet fungerar ypperligt för denna typ av kurs (ultraljud 3.0!), med
bra läge nära Arlanda.
Så är kursen upplagd:
Vi vänder oss till läkare, primärt radiologer, som redan har goda kunskaper om ultraljud och
intresse av att ta detta vidare (dvs specialist eller senior ST med specialintresse av ultraljud),
samt till sonografer på avancerad nivå. Kursen består av föreläsningar och handledda
seminarier i mindre grupp samt ”hands-on” på maskiner från de huvudsakliga tillverkarna.
Undervisningen kommer att vara såväl ”organbaserad” (Gastro, Uro, Head-and-neck /
Thyreoidea, Barn, Muskuloskelettalt, etc.) som teknikbaserad (Ultraljudsfysik,
Maskinkunskap, Kontrast, Elastografi, Intervention etc.). Föreläser gör erfarna ultraljudare,
främst svenskar men vi hoppas på internationellt deltagande – med viss reservation för vad
som kommer fungera (utifrån pandemin).
När kursdagen är slut finns tid för socialt umgänge eller för egen reflektion. Stort fokus finns
på diskussioner, dialog och praktiska övningar. Vi har en stor firmautställning av våra
sponsorer och vi får testa de senaste ultraljudsmaskinerna!
Varmt välkomna
Sara Sehlstedt, Anna-Karin Siösteen-Tofte, Anders Nilsson
för
Styrelsen i SFMU

Foto: Oscar Dudek

Allmän information:
Datum:

9 – 13/5 2022 Kursen börjar måndag den 9 maj kl. 12.00 med lunch
och pågår fram till och med lunch fredag den 13 maj.

Kursort:

Lejondals slott, www.lejondalsslott.se

Deltagarantal:

Antalet deltagare är begränsat till 40.

Kursavgift:

9.800 kr. Kursavgiften innefattar kurs och kursmaterial. Logi bokas
separat.

Logi:

Bokas via MedKonf AB i anmälan
 Helpension måndag lunch – fredag lunch 10.175 kr
 Alla måltider men ingen övernattning 4.755 kr
 Endast lunch samt för- och eftermiddagskaffe 2.375 kr
 Luncher, för- och eftermiddagskaffe samt gemensam
kursmiddag torsdag den 12 maj. 2.970 kr

Alla ovanstående priser är exkl moms.
Anmäl dig här:

Läkare
Sonograf

Avbokning:

Fram till den 1 april kan avbokning ske mot en avgift på 1.000:-. Efter
den 1 april ingen återbetalning för kurs eller logi.

Resa:

Resa till och från Lejondals slott arrangeras av deltagarna själva.
Avståndet till Lejondals slott från Arlanda är 43 km från Stockholms C
40 km från Bro Järnvägsstation, som kan nås med buss varifrån man
tar taxi, är 2,6 km. Mer utförlig färdbeskrivning hittar man på
www.lejondalsslott.se/om-oss/hitta-hit/

Upplysningar:

Kjerstin Ädel Malmborg, MedKonf AB
Telefon: 0737-02 94 02
e-post: info@medkonf.se

