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Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar fördjupningskurs i thoraxradiologi i
Storhogna men med nytt upplägg. Den tidigare postgraduatekursen har delas upp i två
med inriktning mot lungor respektive hjärta-kärl. Dessa två kurser kan tillsammans
med kursen ”DT-kranskärl” utgöra basen för en framtida subspecialisering i
thoraxradiologi. Storhognakursen 2023 har fokus lungor. Kursen är en
fördjupningskurs baserad på ESR European Training Curriculum Level III
www.myesr.org/media/2840. Kursen hålls på svenska och vänder sig i första hand
till färdiga specialister inom radiologi, klinisk fysiologi och nuklearmedicin men kan
även vara av intresse för ST-läkare i slutet av sin utbildning samt kollegor inom andra
specialiteter med intresse för imaging. Varje kursdag har ett ämnestema; Interstitiella
lungsjukdomar, Infektioner, Intensivvård och Transplantation samt Onkologi.
Undervisningen är interaktiv i större och mindre grupper vg se översiktsschema nedan.

Preliminärt översiktsschema
Söndag 22/1 kl 19.30
Introduktion och middag
Måndag-torsdag 23-26/1
08.00-11.20 Föreläsningar
Lunch
15.30-19.00 Seminarier
Fredag 27/1
08.00-10.15 Föreläsning och avslutning

Kursledning
Caroline Berntsson, Thoraxradiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Olov Duvernoy, Thoraxradiolog Uppsala Akademiska sjukhus, Uppsala
Tomas Bjerner, Thoraxradiolog, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
Åse A Johnsson, Thoraxradiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
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Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till färdiga specialister inom radiologi,
klinisk fysiologi och nuklearmedicin men kan även vara av intresse för STläkare i slutet av sin utbildning samt kollegor inom andra specialiteter med
intresse för imaging. Kursen hålls på svenska. Maximalt deltagarantal är 40
personer.

Upplägg

Kursdagarna har ämnestema och inleds med interaktiva föreläsningar av
specialister i thoraxradiologi och lungmedicin. Ett längre uppehåll görs för
lunch och på eftermiddag/kväll hålls undervisning i mindre grupper. Ett av
kursens mål är att möjliggöra diskussioner och dialog mellan kursdeltagare
och lärare även utanför schemalagd undervisning.

Kursavgift

10.900 kr exkl. moms t.o.m den 15 oktober 2022. 12.500 kr exkl. moms
efter den 15 oktober 2022. Kursavgiften innefattar kurs, kursmaterial, föroch eftermiddagsfika. (Kursavgiften faktureras)

Logi

Helpension söndag kväll – fredag lunch (dryck ingår ej) på Storhogna
högfjällshotell och SPA, www.storhogna.se.
Pris per person i dubbelrum 10.883 kr exkl. moms.
Pris i enkelrum 14.063 kr exkl. moms. (Login faktureras)
Medföljande: Familjemedlemmar och andra medföljande är alltid välkomna.
Pris för medföljande i dubbelrum 13.604 kr inkl. moms.
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Resa

Resa till och från Storhogna arrangeras av deltagarna själva. Upphämtning
vid flygplats resp tågstation kan bokas via Taxikurir, mejla till
info@osd.taxikurir.se alt 063-123456.
Fredagen 27/1 går abonnerad buss från Storhogna till Östersund C och
flygplats. Bussen avgår kl 12.00 och beräknas anlända till Östersund C ca kl
14.00 och flygplatsen ca kl 14.45. Pris 250 kr.

Anmälan

Anmälan sker digitalt via länk på www.sfmr.se/sidor/svensk-forening-forthoraxradiologi/
Fram till den 1 november 2022 kan avbokning ske mot en avgift på 1000 kr.
Efter den 1 november 2022 ingen återbetalning av kursavgift eller avgift för
logi och helpension. Avbokningreglerna gäller även medföljande
anhörig/vän.

Avbokning

Force Majeur

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller krigstillstånd, pandemi,
väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför
arrangörens kontroll, som omöjliggör genomförandet av arrangemanget,
berättigar arrangören att häva avtalet utan skyldighet att återbetala inbetalda
avgifter eller att utge skadestånd. Den del av inbetald deltagaravgift som inte
förbrukats för arrangemangets kostnader, skall dock återbetalas till
deltagaren.

Kontakt

MedKonf AB, info@medkonf.se, 0737-029402

