
 

ST-kurs Thoraxradiologi 

med lungmedicinsk 

inriktning 2020-12-09—11 

på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 

I samarbete med Svensk förening för Thoraxradiologi och Svensk 

Lungmedicinsk Förening anordnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en 

kurs i thoraxradiologi för blivande lungspecialister & radiologer/ bild- och 

funktionsmedicinare (BFM).  

Kursen är till stor del interaktiv och baserad på falldiskussioner. 

Tid och plats: 
9 – 11 december 2020 på Gröna Stråket 5, plan 5, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. 

Målgrupp: 
Kursen vänder sig främst till ST-läkare i lungmedicin och radiologi (BFM). 

Innehåll: 
Kursen syftar till att ge kunskaper om bl a tolkning av konventionell lungröntgen, strålskydd 

inklusive praktisk tillämpning vid arbete i genomlysning, CT anatomi kopplad till klinisk 

användning, mm. Se preliminära programmet för övrigt innehåll. 

Anmälan: 
Senaste anmälningsdag är 2020-10-02. OBS! Att du i din anmälan ska ange år och månad för 

när du beräknar att ta ut din specialistkompetens i lungmedicin resp radiologi/BFM!  

Anmälan görs via Regionkalendern,  

Anmälan ST-kurs Thoraxradiologi SU 2020-12-09--11 

 

Har du frågor om anmälan och boende så ta kontakt med Birgitta Andersson, 

birgitta.e.andersson@vgregion.se 

Hotellbokning ombesörjes av kursdeltagarna själva. 

Kursledning/ansvariga: 
Margaretha Smith, medicine doktor, verksamhetsområde Lungmedicin vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, representant Svensk Lungmedicinsk Förening.  

Jenny Vikgren, docent, sektionschef Thorax- och skelettradiologiska sektionen, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, representant Svensk förening för Thoraxradiologi. 

Åse A. Johnsson, docent, Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 

Avdelningen för Radiologi Göteborgs Universitet. 

https://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/857CF23B771EEB66C12585AD003DADF6?OpenDocument
https://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/857CF23B771EEB66C12585AD003DADF6?OpenDocument
mailto:birgitta.e.andersson@vgregion.se


 

 

 

 

Preliminärt program: 

Justeringar till halvklasser kan komma att göras med grupper om max 10 deltagare och 

därmed ändras programmet. Tidsmässigt ska undervisningen hållas inom de tider som finns 

angivna nedan. 

Onsdag 9 december 

09:30 – 10:00 Välkomstkaffe 

10:00 – 17:00  Introduktion och diagnostiskt test 

  Anatomin inklusive basal lungtolkning 

  Tolkning av konventionell lungröntgen 

  IVA Lungor 

 

Torsdag 10 december 

08:00 – 17:00 Tumörutredning inkl PET, CT-punktioner 

  Noduli, Akut och kronisk lungemboli 

  RAD: Akut aortasyndrom, Annan akut thorax 

  LM: Pleura ultraljud, Strålskydd – genomlysning  

Efter kurstiden Eventuellt kursmiddag 

Fredag 11 december 

08:00 – 15:00 Generella lungsjukdomar, Transplantation,  

  Tomosyntes 

  Tentamen och kursutvärdering 

Kurskostnad: 
5500 kr inkl kaffe på för- och eftermiddag. 

Antal deltagare:  
20 stycken 

Antagning och avbokning: 
Efter sista anmälningsdag görs ett urval och besked mailas senast 2020-10-15 till samtliga om 

antagning eller reservplacering. 

Avbokning efter 2020-10-02 debiteras med 600 kr. 

Frågor om kursen: 
Åse A. Johnsson, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ase.johnsson@gu.se 

Margaretha Smith, med dr, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

margaretha.smith@lungall.gu.se 
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