MRT - Grunderna och basal klinik
3-10 maj 2020
Kursavgift tidig anmälan (- 1/8 2019): 12.500:- betalas mot faktura
Kursavgift (2/8 - ): 15.500:- betalas mot faktura
Resa och Boende pris per person: 16 995:- Priset inkluderar nedan;
-

Flyg Stockholm/Göteborg/Köpenhamn – Rom t/r ekonomiklass
Flygskatter
1 incheckat bagage
Inkvartering i enkelrum 7 nätter Hotel Riva del Sole
7 frukost- och middagsbuffet
5 lunch
Transfer mellan Roms flygplats och hotellet t/r, mineralvatten i bussarna
Handduk, solstol och parasoll på stranden
Wifi på hotellet
City tax

-

Avgår vid del i dubbelrum:
I delat dubbelrum avgår 1 925:- per person.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring:
Vi rekommenderar att ni ser över era försäkringar. Det kan finnas avbeställningsskydd i er
hemförsäkring alt. i ert betalkort eller via ert arbete.
I annat fall kan man beställa avbeställningsskydd hos Europeiska Försäkringsbolaget,
www.erv.se. Telefon 0770-456900.
Ovanstående tillägg kan göras i samråd med din närmaste chef.
Researrangör: BIG Travel Grupp & Konferens: www.bigtravel.se
Läs mer om Riva del Sole och hotellet på: https://sv.rivadelsole.it/

=======================================================

Tidig anmälan: Senast 1/8 2019!

Anmälan sker via länk: https://bigtravel.qondor.com/MRT2020
Frågor och praktiska upplysningar: karin.wallin@bigtravel.se

MRT
Grunderna och basal klinik
En Kurs För Nordiska Radiologer
Riva del Sole Grosseto, Toscana
3-10 maj 2020
BILD- OCH FUNKTION/RÖNTGEN
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA

Vi anordnar nu den 19:e MR-kursen för nordiska radiologer, ST-läkare och
MR-sköterskor. Tidigare kurser har ägt rum på Teneriffa, Cypern och
Rhodos. 2020 kommer kursen att hållas på en konferensanläggning mitt i
Toscana i Italien, Riva del Sole. Liksom föregående år är det en bred kurs
om kroppens MRT inklusive pediatrik/obstetrik. Som föregående år är
extra fokus på MR-säkerhet. En stor del av kursen är upplagd i mindre
seminariegrupper för att ge möjligheter till frågor och diskussion.
Neuroradiologisk MRT tas inte upp under kursen.
Karolinska Universitetssjukhusets röntgenavdelning har i många år
arrangerat MR-kurser på olika nivåer, från ST-kurser till forskarutbildningskurser. Vi vet att det finns ett kontinuerligt stort behov och intresse för
utbildning i basal MR-fysik, teknik och klinik. Kursen omfattar i år därför
som tidigare basala delar av MR-fysik, som bedöms nödvändiga för det
dagliga kliniska arbetet, samt det grundläggande som berör kroppens olika
MR-undersökningar inklusive MR-diffusion.

Föreläsare
Håkan Ahlström
Karin Åberg
Tomas Bjerner
Lennart Blomqvist
Thröstur Finnbogason

Preliminärt program
Söndag 3/5
Ankomst
Måndag 4/5

08.00-11.45
16.00-18.45

På eftermiddagar tisdag till fredag håller vi seminarier i små grupper i
samma ämnen som föreläsningarna. Nivån på föreläsningar och seminarier
motsvarar en ST-kurs och omfattningen är 32 timmar. Kursen hålls på
svenska.
Det är av yttersta vikt att Du hör av Dig i tid för att vi skall kunna boka
platser på hotellet. Val av lägenhet och rum ordnas i turordning efter
anmälningsdatum. För att vi ska kunna garantera Dig plats på kursen
behöver vi din hjälp med fullständiga uppgifter i din kursanmälan samt att
du hjälper oss att tillsammans med vår researrangör se till att kursavgiften
blir inbetald med korrekta namn enligt passet och adressuppgifter.

Tisdag

Enrico Avventi
Fredrik Jäderling
Seppo Koskinen
Mikael Skorpil
Yords Österman

Välkomstsamling
Grundläggande begrepp, bildgenerering,
pulssekvenser
Handhavande/säkerhet, MRT benmärg

5/5

09.00-11.45
16.00-19.00

Pulssekvenser, muskuloskeletal MRT
Seminarier, fysik, normalfynd
för vävnader, muskuloskeletal MRT

Onsdag 6/5

09.00-11.45
16.00-19.00

Artefakter, MRT tarm, kontrastmedel
Seminarier, gynekologi/urologi,
pediatrisk/obstetrisk MRT

Torsdag 7/5

08.30-12.00

MRT säkerhet/kompabilitet, thorax, övre
buk
Seminarier, angio, buk,
thorax, muskuloskeletal MRT

16.00-19.00
Vill du läsa mera om Italien och Riva del Sole: https://sv.rivadelsole.it/
Fredag

8/5

08.30-12.00
15.00-19.45
20.00-

Lördag 9/5
Söndag 10/5

Egen verksamhet
Hemresa

Pediatrisk/obstetrisk MRT, nedre buk,
gynekologi och urologi
Seminarier och slutdiskussion
Kursmiddag

