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FORMANDEN HAR ORDET

Kære medlemmer
2019 har været et aktivt år for DUDS, hvor flere af foreningens medlemmer har af-
holdt foredrag og været kursusledere på basis kurset og de øvrige DUDS kurser.
Bjørn Skjoldbye og Christian Nolsoe havde i juni arrangeret Ultrasound Update mødet 
i Thorshavn, juni 2019. Der var et stort fremmøde samt mange gode foredrag.  Djóni 
Sandberg Joensen, Rógvi Winthereig Rasmussen, Thomas Løkkegaard bidrog også 
med organiseringen af det succesfulde møde i Nordatlanten. 
Euroson 2019 fandt sted i juni, i Granda, Spanien.  Malene Roland Pedersen afholdt 
Hans Henrik Holm foredraget med titlen: Testicular Microlithiasis. Pia Iben Pietersen 
præsenterede et projekt om simulationsbaseret uddannelse og virtual reality til mø-
det i Granda. Flere andre DUDS medlemmer have foredrag til Euroson 2019.

DUDSs efterårsmøde blev afholdt i Vejle, hvor Pia Iben Peitersen, Sofie Bech An-
dersen, Karl Erik Stovgaard, Andreas Hjelm Brandt og Tobias Todsen alle holdt no-
gle spændende foredrag, med efterfølgende god diskussion. Malene stod for 
mødeledelsen.

I efteråret forsvarede Kristoffer Lindskov Hansen sin disputats Cardiac Vector Flow 
Imaging. Opponenterne fra Nederlandene og Sverige stod for eksamineringen og 
efterfølgende godkendte forsvaret. Dermed fik Kristoffer tildelt den mediciske doktor-
grad af Københavns Universitet. Stort tillykke fra DUDS til Kristoffer med den nye titel.

DUDS yder som hidtil støtte til aktiv kongresdeltagelse for medlemmer. Som hove-
dregel støttes med beløb op til kr. 5000,-. Ansøgninger inklusive abstract, budget og 
CV stiles til formanden og fremsendes pr. mail til sekretæren. I 2019 var der kun få 
ansøgninger, der opfyldte kriterierne for aktiv kongresdeltagelse, med ultralyd som 
hovedformålet i det medsendte abstrakt.

Bestyrelsen fik på general forsamlingen 2019 grønt lys til yderligere støtte til DUDS 
medlemmerne, med 4 årlige legater til betaling af ”Early bird” registration fee ved 
Euroson kongresser. Legaterne er målrettet kongresdeltagelse for Yngre Læger og 
ikke-lægelige DUDS medlemmer. Legatet tildeles ikke til speciallæger (dead-line 5. 
jan). Desuden er der oprettet et årligt legat til ophold på internationalt anerkendt 
ultralydscenter til dygtiggørelse inden for ultralyd- diagnostik/intervention/forskning 
(dead-line 1. dec). Ansøgningsfrister er tilgængelige på DUDS hjemmeside.
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• 20.-21. januar 2020:
   Kursus i Muskuloskeltal Ultralyd i Aarhus.  

• 23. januar 2020:
    Ultralydkursus i Gynækologi & Obstetrik
    i Hvalsø.

• 2.-4. marts 2020:
    DUDS Basiskursus i Herlev

I 2020 vil der være mulighed for at deltage i 
følgende UL møder, kurser og kongresser:

DUDS medlemsbladet udkommer stadig i trykt udgave – jeg vil hermed gerne takke 
Malene Roland Pedersen for redaktionen.  I år er DUDS er også kommet på Face-
book efter initiativ af Karen Barge. Bedømt på likes har det været en god idé. I kan 
finde siden på FB under @DanskUltralyddiagnostiskSelskab. 

DUDS’ formue er stadig i et stort plus. I en tid med negativ rente har bestyrelsen 
besluttet at drøfte hvordan man kan investere pengene, derfor har bestyrelsen et 
punkt på dagsorden til generalforsamlingen der hedder: Investering.

Sidst men ikke mindst vil jeg sige tak til alle DUDS’ medlemmer for jeres opbakning til 
DUDS-kurserne. Husk at opfordre jeres kollegaer til at blive medlemmer, da det kun er 
DUDS/EFSUMB medlemmer der fremover har fuld adgang til EFSUMB´s hjemmeside.  
På hjemmesiden er der blandt andet adgang til opdaterede europæiske retningslin-
jer. EFSUMB er en forening af de enkelte landes ultralydselskaber. Der kan kun være 
et selskab per land, der er medlem af den europæiske føderation. Som medlem af 
DUDS modtager man desuden den trykte udgave af Ultraschall in der Medizin / Euro-
pean Journal of Ultrasound. DUDS medlemskab giver også rabat på kongresafgiften 
til Euroson møderne.

Husk: DUDS også er et selskab for ikke-lægelige medlemmer, dvs. radiografer og an-
dre, der udfører ultralyd er også velkomne i foreningen.  

Med venlig hilsen og godt nytår.

 Søren R. Rafaelsen 
 Formand DUDS

• 21-25. marts 2020:
    AIUM i New York

• 11.-13. juni 2020:
    EUROSON i Bergen.

• 2. november 2020:
     Introkursus i Akut Abdominal Ultralyd-
     skanning, herunder FAST og E-FAST
     på Rigshospitalet.
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Kære læser 

Jeg håber I alle har haft en dejlig jul og er kommet godt 
ind i 2020. Her er DUDS bladet anno 2020, jeg håber I finder 
det interessant. Ris og Ros modtages gerne.
 
I denne udgave kan der blandt andet læses om doktor 
disputats, efterårsmødet i Vejle, EUROSON kongressen i 
Granada samt lidt om DUDS historie. Er du interesseret i 
DUDS historie så benyt dette link www.duds.dk/da/history.

Vi har fundet vindere af DUDS quizzen, og en ny quiz find-
es i bladet. Send dit svar til Malene.Roland.vils.Pedersen@
rsyd.dk

Bladet bliver bedre hvis der kommer indlæg, kommentarer 
m.m. fra medlemmerne. Så send gerne indlæg ind til
redaktor@duds.dk.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god læselyst.

Malene Roland Pedersen
DUDS-redaktør  

REDAKTØREN HAR ORDET

The Philips EPIQ Elite for general imaging ultrasound system brings  
an exceptional level of performance, workflow and advanced 
intelligence for today’s most demanding practices. Expect fast, 
consistent, easier exams across all clinical segments.

EPIQ Elite enhances diagnostic confidence, helping you deliver  
a new class of care to your patients.  
There is always a way to make life better.

Next-generation ultrasound.
Elevated performance. 

See the EPIQ Elite video at www.philips.com/epiq

Ultrasound
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Kurset var arrangeret af DUDS og 
DAUS (Dansk Almenmedicinsk Ul-
tralyd Selskab) i samarbejde med 
WFUMB og med endorsement fra EF-
SUMB.  Det blev til to intense ultralyd 
dage med foredrag og hands-on 
for de 56 deltagere, fra Danmark, 
Norge og Færøerne, overvejende 
praktiserende læger, som også var 
kursets primære målgruppe. Un-
dervisningen og hands-on øvels-
erne fokuserede på POCUS (point-
of-care ultrasound).  Velvillighed 
og indsats fra tre ultralydfirmaer, 
GE Healthcare, Philips Healthcare 
og Siemens- Healthineers gjorde 
det muligt at gennemføre hans-on 
på hele seks opstillinger. 

Kursusledelsen bestod af Djóni 
Sandberg Jensen, Rógvi Winthereig 
Rasmussen, Thomas Løkkegaard 
(DAUS), Bjørn Skjoldbye (DUDS) og 
Christian Pállson Nolsøe (WFUMB). 
Foredragsholderne bestod, ud over 
kursusledelsen, af kendte navne 
fra WFUMB´s bestyrelse, som Dieter 
Nürnberg (D), Seung H Kim (Kor), 

Christina Chammas (Can), Adrian 
Goudie, Hassan Gharbi (Tunis), Sue 
Westerway (Australien), Jaques 
Abramowicz og Odd Helge Gilja 
(Norge). Tak til jer alle. 

Christian Nolsøe fortjener at blive 
nævnt særskilt i denne anledning, 
da idé såvel som arbejdet med at 
samle den internationale skare af 
prominente undervisere er hans 
fortjeneste. Kurset blev da også vel 
modtaget, både af deltagerne og 
af Færøerne, der kvitterede med 
en fin officiel reception med Tór-
shavns borgmester som vært. Mid-
sommerens lys over den storslåede 
natur i denne del af Rigsfælless-
kabet er selvfølgelig med til med til 
at give et lærerigt og oplevelses rigt 
besøg en fantastisk ramme. Vi ser 
frem til et fortsat samarbejde med 
vores færøske kolleger og håber 
at kunne byde velkommen til nye 
færøske medlemmer af DUDS.  

/Bjørn Skjoldbye

UltralydkUrsUs og mIdsommer på Færøerne
UltrasoUnd Update 2019: tórshavn, Færøerne 20-21 JUnI 2019
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Hands-on og Niels Kolthoff, Christian Nolsøe og Odd Helge Gilja.

Christian Nolsøe

Tórshavns borgmester Annika Olsen og kursusledelsen
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Kurset bestod af foredrag og hands-on ul-
tralyd, med god mulighed for sparring og 
udveksling af erfaringer med de kursusans-
varlige og øvrige kursister. Målgruppen for 
kurset var alle med interesse for diagnos-
tisk ultralyd, dog især almenpraktiserende 
læger. 

De fleste inviterede foredragsholdere er 
eksperter indenfor diagnostisk ultralyd 
og medlemmer af verdensforbundets 
(WFUMB) bestyrelse, hvis formand i 2019 
var radiolog Christian Nolsøe. Han indledte 
med et foredrag om UL fysik og teknik. Han 
fortalte passioneret om ultralyds mange 
fordele og understregede hvor patientsik-
ker ultralyd er. Han gjorde opmærksom på 
den teoretiske risici ved skanning af fostre 
i 1. trimester; undgå så vidt mulig brug af 
Doppler, specielt hvis den gravide er febril.

Prof. Dieter Nürnberg fra Tyskland holdte 
foredrag om UL af lever/galdeveje. Han 
fortalte at faste kun er nødvendigt, hvis 
galdeblæren skal vurderes, hvilket jo oftest 
er tilfældet ved en skanning af øvre ab-
domen. I kyndige erfarne hænder kan de 
dybe galdeveje, pankreas og retroperito-
neum visualiseres uden faste. Han fortalte 
yderligere om udfordringerne i at opdage 
fibrose/cirrose i et tidligt stadie. Tidlige tegn 
kan være hypertrofi af leverens segment 
1, nedsat flowhastighed i vena porta og 
forhøjede elastografi-værdier.

Prof. Seung H. Kim fra Sydkorea fortalte om 
UL af nyre/urinveje. Han viste eksempler 
på hvordan Doppler kan anvendes til be-
dre at skelne mellem pseudotumorer og 
tumorer i nyrerne. Han viste også hvordan 
calcificerede tumorer i urinblæren kan 
mimikere sten.

Praksislæge Thomas Løkkegaard, som er 
aktiv medlem af Dansk Almenmedicinsk 
Ultralydsselskab (DAUS), fortalte om sel-
skabets formål og om brug af point of care 
ultralyd i almen praksis. Der er en stigende 
interesse for ultralyd i almen praksis, bl.a. 
fordi prisen på apparaterne er faldet og 
teknologien derfor er mere tilgængelig. 
Der er pt. i Danmark, udover loven vedr. 
omhu og samvittighedsfuldhed som 
gælder autoriserede sundhedspersoner, 
ingen lovgivning eller regulering, ift. krav 
til uddannelse eller certificering, ved an-
vendelse af ultralyd. Det er op til de en-
kelte fakulteter, selskaber, specialer og af-
delinger at udstikke retningslinjer, tilbyde 
kurser og tilrettelægge oplæringsforløb 
for sundhedspersoner. DAUS’ fokus er på 
evidensbaseret anvendelse af ultralyd 
til besvarelse af kliniske ja/nej spørgsmål. 
Oplæring skal foregå ved modulopdelt 
e-learning suppleret med hands-on dage, 
og læner sig op ad EFSUMBs retningslinjer.

Øvrige foredragsholdere, som kom fra 
bla. Norge, Brasilien, Tunesien, USA, og 
Australien, fortalte om emner som typiske 
årsager og fund ved abdominalsmerter 
hos børn, hyppige fund ved akutte ab-
dominalsmerter hos voksne, introduktion til 
gynækologisk/obstetrisk UL, herunder nor-
mal anatomi og hyppige fund ved akutte 
smerter i nedre abdomen. Endvidere blev 
der holdt foredrag i hernie-diagnostik, va-
skulær UL og muskuloskeletal UL, mv.. 

Alt i alt et spændende og lærerigt kursus 
som favnede bredt med mange spæn-
dende emner, afholdt i smukke rammer.

/Peter Obel Otto
Radiograf, Sygehus Lillebælt, Vejle

Mail: Peter.Obel.Otto@rsyd.dk

kUrsUsreFerat ’UltrasoUnd Update 2019’
20-21. juni på Hotel Føroyar, Færøerne, Thorshavn.

Arrangeret af DUDS og DAUS, i samarbejde med WFUMB.
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Radiolog Rógvi Winthereig Rasmussen udfører her to-punkts 
UL, obs DVT i benet. En nyttig undersøgelse at kunne udføre 
for praktiserende læger i yderområder uden nem adgang 
til radiologiske ydelser. Ved negativt fund foreslåes follow up 
skanning efter 2 uger, ved fortsatte symptomer.

Radiolog Hassen Gharbi fra Tunesien afholdte foredrag om 
abdominal UL af pædiatriske patienter, med mange
spændende cases.

Udsigten fra Færøernes nordligste bygde Viðareiði
(Viderejde) med midnatssol.

Billedet er taget tæt ved bygden Syðradalur.

Baggrunden viser udsigten over Tórshavn fra Hotel Føroyar, hvor kurset blev afholdt.



          12     |     DANSK ULTRALYDDIAGNOSTISK SELSKAB

Cardiac Vector Flow Imaging er titlen på Kristoffer 
Lindskov Hansens doktordisputats, som blev
forsvaret torsdag den 12. september 2019 på 

Rigshospitalet. Opponenterne var professor 
Chris de Korte (Radboud University Medical 
Center) og Professor Birgitta Janerot Sjöberg 

(Karolinska Institute). Kristoffer Lindskov
Hansen forsvarede flot hans disputats, og 
fremviste meget flotte vektor flow billeder. 

DUDS ønsker Kristoffer Lindskov Hansen 
stort tillykke med det flotte forsvar.

Doktor Med
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Ultralyd: Muskuloskeletal UL
09.00-10.15 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)

Chair: Merete Juhl Kønig

Frokost i udstillingsområdet 

Ultralyd: UL af nedre abdomen 
inkl. TRUS, transabdominal gynækologisk UL
13.00-15.00 DUDS

Chair: Merete Juhl Kønig

Kaffe i udstillingsområdet

Ultralyd: Hands-on
15.30 – 16.30 DUDS

Chair: Merete Juhl Kønig

18.00 Moesgaard Museum inkl. let aftensmåltid

16.30 DUDS 
Generalforsamling DUDS

DUDS program 
Billeddiagnostisk Årsmøde 2020

Ultralyd: UL af lunger og pleura
11.00-12.00 DUDS

Chair: Merete Juhl Kønig

Kaffe

• UL fod – normal anatomi og diagnostiske muligheder (30 min)

Michel Bach Hellfritzsch, Aarhus og Mads Henriksen, Aarhus

• UL ankel og fod – patologiske fund (45 min)

Michel Bach Hellfritzsch, Aarhus og Mads Henriksen, Aarhus

• Lungeultralydskanning anno 2020 (45 min)

Christian B. Laursen, Odense

• Simulationstræning af pleuracentese og vurdering af  UL-kompetencer (15 min)

Niklas Kahr Rasmussen, København

• UL nedre abdomen (30)

Torben Lorentzen, København

• Transrectal ultralydskanning – TRUS og guidelines (20 min)

Søren Rafaelsen, Vejle

• Transabdominal gynækologisk UL (40 min)

Abelone Sakse, København

• Tumorseeding efter UL-vejledt biopsi (20 min)

Torben Lorentzen, København
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EUROSON 2019
EUROSON 2019 blev afholdt fra d. 30. maj til 1. juni i Granada, 
Spanien.

Granada er en by i det sydlige Spanien, og har ca. 230 000 ind-
byggere. Granada er kendt for Alhambra, som siden 1984 har 
været på UNESCO´s verdensarv liste. Alhambra Paladset er op-
ført omkring 1200 tallet, og er i dag den største turistattraktion i 
Spanien. 

Der var endnu engang en stor deltagelse fra Danmark. Der var 
mange sessioner med danske oplægsholdere. Der kan nævnes 
ESR/EFSUM session – Ultrasound Simulation Models in Training 
and Ultrasound: Where Are We Going? med 3 danskere som 
oplægsholdere; Leizl J. Nayahangan, Caroline Ewertsen og Pia 
Iben Pietersen.

Pia Iben Pietersen var desuden også Dansk deltager i Young In-
vestigator sessionen med titlen ”Lung Ultrasound Training”. Car-
oline Ewertsen fortalte desuden også om elastografi af nakke 
og skulder muskler. Hans Henrik Holm lektionen blev afholdt af 
Malene Roland Pedersen med titlen ”Ultrasound of Testicular Mi-
crolithiasis”. Søren Rafaelsen afholdte EURSON lecture med titlen 
”The Role of Modern ERUS and MRI in Rectal Cancer”. I samme 
session deltog Christian Nolsøe med ”TRUS Applications in Anal 
and Rectal Diseases”.

/Malene Roland

Næste EUROSON afholdes i Bergen
fra den 11. – 13. juni 2020.
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Her ses uddrag af de danske
deltagere. 

Her ses Torben Lorentzen, Liat
Appelbaum og Bjørn Skjoldbye efter 
deres session om intervention. Torben 
Lorentzen talte om Seeding after 
US-guided biopsy, og Bjørn Skjoldbye 
talte om ablation of liver metastasis 
guided by CEUS. 

Michele Bertolotto overrækker Hans 
Henrik Holm lecture beviset til Malene 
Roland. 

Her ses Christian P. Nolsøe over-
række Euroson lecture diplomet 
til Søren R. Rafaelsen. 

Her ses Andreas H. Brandt

Her ses en eftertænksom
tilhører. 



ÉN PLATFORM TIL ALLE MEDICINSKE BILLEDER

» Tætte integrationer til journalsystemer

» Nemt samarbejde mellem klinikker og hospitaler

» Pålidelig og effektiv billeddiagnostik

» Stort lokalt team i Danmark

Besøg os på vores stand 

på Billeddiagnostisk 

årsmøde 2020 i Aarhus
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Der eksisterer 26 ringbind med tidligt (1974 
til 2001) DUDS-bestyrelsesmateriale. Det 
er ringbind, som tidligere DUDS-bestyr-
elsesmedlemmer har gemt og opbevaret 
igennem årene. De 26 ringbind, se foto, 
befinder sig nu på Herlev Hospital, Gastro-
enheden, hos Peter Thielsen (kommende 
DUDS-formand) og undertegnede (tidlige-
re DUDS-formand). Jeg har bladret lidt i de 
første årgange, som omfatter stiftelsen af 
DUDS i 1974 samt den begyndende kursu-
saktivitet og organisering af videnskabelige 
møder og kongresser. Det er aktiviteter, som 
siden har været DUDS´s signatur. Også korre-
spondance i forhold til DUDS´s medlemskab 
af WFUMB og EFSUMB kan man finde. 

Det er en lille skare af meget aktive person-
er (ingen nævnt, ingen glemt), som tegner 
DUDS i de første år med et ret begrænset 
medlemstal, men i løbet af 1980érne stiger 
medlemstallet markant til omkring det nu-
værende niveau. Interessant er det også 
at læse om de mange overvejelser som 
DUDS gjorde sig med hensyn til ultralydens 
placering i forhold til andre diagnostiske og 
kliniske specialer. Desuden er der mange 
overvejelser om DUDS´s relationen til andre 
videnskabelige selskaber samt overvejelser 
om uddannelse og eksaminer. 

DUDS-hjemmesiden rummer allerede nu 
(www.duds.dk/da/history) et historisk afsnit, 
hvor man kortfattet kan læse om sel-
skabets historie samt benytte links til enkelte 
indskannede historiske DUDS-dokumenter.

Hvad skal der ske med de 26 ringbind?
Efter aftale med DUDS-bestyrelsen er det 
besluttet, at materialet forbliver på Gastro-
enheden i de næste par måneder, hvor det 
vil være muligt (efter aftale) for interessere-
de at gennemse dem. Efter 01.04.2020 vil vi 
overbringe materialet til Medicinsk Museion, 
som netop har svaret på min henvendelse 

vedrørende materialets skæbne. Ion Mey-
er, Samlingschef skriver: ”Tak for dit tilbud 
om diverse dokumenter og arkivmateriale 
fra DUDS-aktiviteter i perioden 1974-2000. 
Medicinsk Museion råder over en række 
medicinske selskabers arkivalier, og vi vil 
derfor gerne modtage materialet fra DUDS. 
Hvis vi laver en aftale, vil vi modtage mate-
rialet, sortere det og opbevare det i vores 
arkiv. Sortering sker efter de retningslinjer 
som Statens Arkiver/Rigsarkivet anvender. 
Materialet vil opbevares sammen med 
de andre medicinske arkiver i vores arkiv. 
Adgang til arkivet er også som til SA/RA, 
dvs. at der er ikke fri adgang i selve arkivet, 
men materialet kan anvendes af forskere 
m.fl. med interesse for materialet.”
For et par år siden afleverede Bjørn Skjold-
bye (tidligere DUDS-formand) et par 
gæstebøger til Medicinsk Museion. Disse 
gæstebøger var med foto og hilsner fra 
besøgende på Ultralydafdelingen (Ultraly-
dlaboratoriet), Herlev og Gentofte Hospital 
fra 1974 til 2003.
Jeg har noteret mig, at DUDS kan fejre 50-
års jubilæum den 1. februar 2024. Jeg vil i 
den anledning opfordre DUDS til at arrang-
ere en festmiddag i Domus Medica.

/Torben Lorentzen
Herlev Hospital

dUds’ hIstorIe

ÉN PLATFORM TIL ALLE MEDICINSKE BILLEDER

» Tætte integrationer til journalsystemer

» Nemt samarbejde mellem klinikker og hospitaler

» Pålidelig og effektiv billeddiagnostik

» Stort lokalt team i Danmark

Besøg os på vores stand 

på Billeddiagnostisk 

årsmøde 2020 i Aarhus
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DUDS’ efterårsmøde blev afholdt på 
Vejle Sygehus den 25. oktober 2019. Pro-
grammet var meget spændende, og 
både foredragsholderne og deltagerne 
kom fra både nær og fjern.

Pia Peitersen (Odense) fortalte om ud-
dannelse indenfor ultralyd og simula-
tionsbaseret træning. Det er meget 
forskelligt hvor meget træning der er 
behov for, idet det er individuelt hvor-
dan man lærer at mestre ultralydens 
teknik og diagnostik. Sofie Andersen 
(Riget) fortalte om sine ultralydsforsøg 
med at skanne nyrer på rotter før og 
efter iskæmisk skade. Det bliver spæn-
dende at følge, om forsøget på sigt kan 
overføres til mennesker. Karl Stovgaard 
(Vejle) fremviste teknikker og flere cas-
es hvor skanninger har vist overraskende 
fund. Der blev blandt andet fremvist bill-
eder og video af en patient med mange 
galdesten, hvor galdevæggen var ero-
deret, samt flot doppler signal. Her var 
der også en kæmpe stor galdeblære-
polyp, skjult imellem galdestenene.

Efter eftermiddagspausen fortalte An-
dreas Brandt (Riget) om Vector Flow Im-
aging og carotis stenose. Vector Flow 
kan mere end doppler-teknikken, og er 
uafhængig af at være vinkelret place-
ret på objektet. Så her er der stor poten-
tiale i fremtiden. Desværre er teknikken 
en smule omkostningstung i dag.

Dagen blev afsluttet af Tobias Todsen, 
som fremviste ultralydsbilleder fra tran-

soral vejledt punktur af tonsilabscesser. 
Hvis der er tvivl om patienten har en ab-
sces, kan der udføres power doppler. 
Selve drænagen kan foregå via styr eller 
med frihåndsteknik. Patienterne er ikke 
indlagt efter indgrebet, men kan tage 
direkte hjem.

Alt i alt en meget alsidig og spændende 
dag. Tak til alle foredragsholderne og 
tak til alle, der tog turen til Vejle for at 
deltage i dagen. Stor tak til Tobias Tod-
sen for de flotte billeder fra efterårsmø-
det. 

Program
12.30 – 13.30: Sandwich og velkomst
13.30 – 13.45: Pia Iben Pietersen “Sim-
ulation i Ultralyd – Hvordan Skal Vi Ud-
danne i Fremtiden?”
13.45-14.00: Sofie Bech Andersen “Su-
per-Resolution Ultrasound Imaging 
of Rat Kidneys Before and After Isch-
emia-Reperfusion Events”
14.00-14.15: Karl Erik Stovgaard ”Over-
raskende Fund”
14.15-14.45: Eftermiddagskaffe og net-
værk
14.45-15.00: Andreas Hjelm Brandt 
”Vector Flow Imaging og Carotisste-
nose”
15.00- 15.15: Tobias Todsen ”Transoral 
Ultralydsvejledt Punktur af Peritonsilær 
Absces”
15.30-16.00: Tak for idag

dUds’ eFterårsmøde 2019
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Sofie Bech Andersen, Riget

Pia Iben Pietersen, OUH

Karl Erik Stovgaard, Vejle Sygehus

Andreas Hjelm Brandt, Riget
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dUds QUIz

Vi har fundet 3 dygtige vindere af DUDS Quiz maj 
2019, som alle svarede tumor testis (seminoma)
med mikro-forkalkninger.

DUDS QUIZ

Hvad viser billedet? 

Send dit svar til redaktor@duds.dk.
Husk at anføre ”DUDS quiz” i emnefeltet. 
Svar frist den 1. december 2019.

Der vil blive trukket lod om en præmie blandt 
de rigtige svar og vinderen får direkte besked pr. 
mail. Svaret på quizzen bringes I næste udgave af 
DUDS-bladet der forventes at udkomme til 2020.
Desværre var der ingen som havde gættet med i 
sidste DUDS quiz, så denne gang er der 2 præmier 
på høj kant. 

Held og lykke!

Stort tillykke til:
Niels Skovgaard (Røntgenklinikken Tranglen),
Linus Sant (OUH) og
Nis Nørregaard (Herlev)

Alle vinderne har fået direkte besked, og tilsendt en gave.

Svar
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Her ses to billeder fra en patient med mavesmerter 
og vægttab. Hvad fejler han/hun?

dUds QUIz 2020

Send din
besvarelse til
redaktor@duds.dk

Held og lykke!



 
               Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 

           24. Kursus i 
                          MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 
         På Hvidovre Hospital 
 

   Billeddiagnostisk afdeling, GILDHØJ Privathospital 
      2. til 4. september 2020 

  
 
Sted:  Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital.  
 
Form:  3 dages eksternatkursus med forelæsninger, patient-demonstrationer og 

praktiske øvelser. 
 
Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede. 
 
Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske 

applikationer herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, 
power Doppler, ultralyd-vejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, 
steroid injektioner). 

 
Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet. 

 
Akkreditering:  Kurset anbefales af: Dansk Radiologisk Selskab (giver 18 CME-point) 
      Dansk Ortopædkirurgisk Selskab 
      Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 
      Dansk Reumatologisk Selskab 
      European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR)  
 

   Kurset tildeles 18 CME-point og svarer til EFSUMB´s level 1 kursus (European 
Federation for Societies in Ultrasound in Medicine and Biology). 

 
Kursusledere: 
 Michel Court-Payen, Overlæge, PhD, Billeddiagnostisk afdeling, Gildhøj Privathospital 
 Akram Dakhil Delfi, Overlæge, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital 
 Merete Kønig, Overlæge, PhD, Radiologisk afdeling, Gentofte Hospital 
 
 
Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor muskuloskeletal ultralyd. 
 
Gæsteforelæsere: Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgium 
    Andrew Grainger, Cambridge, U.K. 
 
Kursusafgift: 3.700 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af 

de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede 
skandinaviske selskaber, er reduceret til 3.500 kr. 

 
Tilmelding: ultralyd16@gmail.com 
  Kursussekretær Annette Matthiesen senest den 6. september 2019. 28. august 2020
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LOGIQ  E10
Med den næste generation af avanceret GPU- 
hardware-teknologi kendt fra spilelektronik  
og føreløse biler, leverer LOGIQ™ E10 en  
ekstraordinær billeddannelse gennem  
den nye cSound™ imageformer. 

Med 10 gange mere processerkraft og 48  
gange større dataoutput sammenlignet med 
traditionel ultralyd, indsamles betydeligt flere 
data, der anvendes til at skabe hvert billede  
og LOGIQ E10 giver et billede i realtid med 
mange flere detaljer end nogensinde før1.
 

Oplev LOGIQ E10 til 
Billeddiagnostisk Årsmøde  
den 29.-31. januar 2020.
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The future of AI in Radiology

Prof. Dr. Med. Mathias Goyen, Chief Medical Officer 
i GE Healthcare Europa & Professor i Diagnostisk 
Radiologi ved Hamburg Universitetshospital 

How can AI help us see more and diagnose 
diseases more accurately and faster? 

Empowering you to make a difference

K O M  T I L  V O R E S  S Y M P O S I U M 
P Å  B I L L E D D I A G N O S T I S K  Å R S M Ø D E

1) Sammenlignet med tidligere ultralydsscannere fra GE Healthcare.  
LOGIQ E10: www.gehealthcare.com 2018, JB61552XE 
LOGIQ and cSound are trademarks of General Electric Company or one of its subsidiaries.

GE Healthcare




