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Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar för 8:e gången fördjupningskurs i

thoraxradiologi i Storhogna men med nytt upplägg. Den tidigare postgraduatekursen

delas upp i två; en med inriktning mot hjärta-kärl och en med inriktning mot

lungdiagnostik. Dessa två kurser kan tillsammans med kursen ”CT-hjärta - En

introduktionskurs” utgöra basen för subspecialisering i thoraxradiologi men man kan

naturligtvis även gå enstaka av dessa kurserna. 2019 har Storhognakursen hjärta-

kärlinriktning. Kursen är en vidareutbildningskurs baserad på ESR European Training

Curriculum Level III och förutsätter grundläggande kunskaper inom thoraxradiologi.

Kursen hålls på svenska och riktar sig i första hand till ST-läkare i slutet av sin

utbildning och färdiga specialister inom medicinsk radiologi, kardiologi, klinisk

fysiologi och nuklearmedicin. Varje kursdag har ett tema och inleds med en

metodföreläsning och klinisk introduktion till området. Därefter följer föreläsningar

med inriktning på diagnostik. Mitt på dagen är en längre paus för lunch inlagd med

möjlighet för egen aktivitet. På eftermiddagen fördjupar man sig ytterligare i ämnet för

dagen med seminarier i mindre grupper.

Kursen pågår i 4,5 dagar och efter genomgången kurs skall deltagaren

 ha kunskap om det differentialdiagnostiska spektrat vid sjukdom i hjärtat och 

stora kärl

 ha kunskap om utredningsgång och val av metod vid utredning av sjukdomar i 

hjärta och thoracala kärl

 ha kunskap om vanligt förekommande metoder vid diagnostik av sjukdom i hjärta 

och kärl samt deras möjligheter och begränsningar
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Elin Bacsovics Brolin, Thoraxradiolog, Capio S:t Göran Radiologi AB, Stockholm

Tomas Bjerner, Thoraxradiolog, Uppsala Akademiska Sjukhus

Caroline Berntsson, Thoraxradiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Söndag 20/1 kl 18.30

Introduktion och middag

Måndag 21/1 08.00-11.20

Metodföreläsning CT-hjärta och coronarangio

Tema ischemi, klinisk introduktion och diagnostik

Lunch

Seminarier 15.30-19.00

Tisdag 22/1 08.00-11.20

Metodföreläsning MR

Tema medfödda hjärtfel, klinisk introduktion och diagnostik

Lunch

Seminarier 15.30-19.00

Preliminärt översiktsschema
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Onsdag 23/1 08.00-11.20

Metodföreläsning UCG och hjärtscintigrafi

Tema kardiomyopatier, klinisk introduktion och diagnostik

Lunch

Seminarier 15.30-19.00

Torsdag 24/1 08.00-11.20

Metodföreläsning PET

Tema aorta och lungartär, klinisk introduktion och diagnostik

Lunch

Seminarier 15.30-19.00

Fredag 25/1 08.00-10.15

Tumörer, klaffar och pericard



Målgrupp Denna kurs vänder sig till ST-läkare i slutet av sin utbildning och färdiga 

specialister i medicinsk radiologi, kardiologi, klinisk fysiologi och 

nuklearmedicin med intresse för thoraxradiologi. Kursen hålls på svenska. 

Maximalt deltagarantal är 40 personer.

Föreläsare Förutom kursledningen medverkar ytterligare specialistläkare inom 

thoraxradiologi, klinisk fysiologi, nuklearmedicin, kardiologi och 

thoraxkirurgi. 

Upplägg Kursdagarna har ämnestema och inleds med föreläsningar på förmiddagen. 

Längre uppehåll görs för lunch och på eftermiddag/kväll hålls seminarier i 

mindre grupper.

Kursavgift

Logi

Resa

9.800 kr exkl. moms t.o.m den 1 november. 11.300 kr exkl. moms efter den 1 

november. Kursavgiften innefattar kurs, kursmaterial, för- och 

eftermiddagsfika. (Kursavgiften faktureras)

Helpension söndag kväll – fredag lunch (dryck ingår ej)

Pris i enkelrum 13 155 kr exkl. moms.

Pris per person i dubbelrum 9 975 kr exkl. moms. (Login faktureras)

Medföljande: Familjemedlemmar och andra medföljande är alltid välkomna. 

Pris för medföljande i dubbelrum 10 570 kr inkl. moms.

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 25/1 går abonnerad buss från Storhogna till Östersund C och 

flygplats. Bussen avgår kl 11.00 och beräknas anlända till Östersund C ca kl

13.00 och flygplatsen ca kl 13.45. Pris 150 kr.

Anmälan

Avbokning

Anmälan sker digitalt via länk på http://www.thoraxradiologiveckan.se/

Fram till den 15 november 2018 kan avbokning ske mot en avgift på 1000 kr. 

Efter den 15 november 2018 ingen återbetalning av kursavgift eller avgift för 

logi och helpension. Avbokningreglerna gäller även medföljande 

anhörig/vän.

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