Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Thoraxradiologi 2018
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haft årsmöte i Linköping under Röntgenveckan 2017
deltagit i Hjärtförbundets möten
deltagit i Hjärtförbundets arbete med att etablera en imaginggrupp
deltagit med representanter i SWEDEHEARTS arbetsgrupp för SCAAR – CT hjärta
deltagit med representanter i SCAPIS bildanalysgrupp
genomfört SK kurs i Thoraxradiologi v42 2017, arrangerades på Sahlgrenska
Göteborg
deltagit i Kardiovaskulära Vårmötet maj 2018 i Stockholm, dels inom
organisationskommittén, dels med vetenskapligt program i form av symposium.
deltar i planeringen inför nästa Kardiovaskulära Vårmöte och har ordförandeskapet för
Kardiovaskulära Vårmötet 2019 i Göteborg
organiserat program vid Röntgenveckan 2018 i Örebro
haft styrelsemöte dels under Röntgenveckan i Linköping, på Krusenberg december
2017, samt telefonmöten.
arbetat med frågan om subspecialisering inom thoraxradiologi. En formell sådan finns
inte men väl ett Europeiskt curriculum (https://www.myesr.org/education/trainingcurricula) uppdelat på ST-tiden (år 1-5) och subspecialiseringen (efter år 5) uppdelat i
två dokument. Ambitionen är att likt delföreningen för Pediatrisk Radiologi utifrån
detta curriculum börja dela ut diplom till de som genomgår en subspecialisering i
thoraxradiologi.
mötts 8-9 februari för att arbete med ett nytt kursupplägg baserat på tidigare nämnda
curriculum. De nya fördjupningskurserna med hjärt-kärlfokus respektive lungtumörfokus är tänkta att fylla delar av behovet av formell utbildning under
subspecialiseringsperioden eller sent under ST. Det första tillfället har planerats till v4
2019 i Storhogna/Vemdalen
genomfört SK-kurs i jourförberedande akut thoraxradiologi vid Röntgenveckan 2018 i
Örebro
organiserat kurs i DT hjärta v 45 2017 i Linköping
planerar kurs i DT kranskärl (med tillägg för TAVI) för läkare v46 2018 i Linköping
planerar SK-kurser i Thoraxradiologi v42 och v48 2018, arrangeras på Sahlgrenska
Göteborg
haft kontakt med Equalis om att genomföra ett kvalitetsarbete avseende
datortomografi av lungemboli. Vi har i slutet av sommaren fått positivt besked om att
börja projektet.
via styrelsen i Svensk Thoraxradiologisk Förening utsett två stipendiater till ett av
Boerhinger Ingelheim nyinrättat stipendium till SFMR som avser kursplats på HRCTkurs i Leuven, årligen återkommande i oktober.
Örebro 180919
Tomas Bjerner, ordförande

