NFUD Flaggermusen

Flaggermusen
Organ for Norsk forening for ultralyddiagnostikk

NFUD har glede av å invitere deg til årets
ultralydsymposium 3. – 5. april 2019.
Symposiet skal avholdes på Hotell Scandic
Lerkendal.
I forkant av symposiet , 2. april, feirer Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for
jordmødre ved NTNU 20 år. Informasjon
om jubileet finner du på: http://www.nsfm.
no/symposium19/
I år har vi fortsatt valgt å inkludere mange
seksjoner med praktiske øvelser. Dette
gjøre seg spesielt gjeldende i fellessesjonene for muskel/skjelett og akutt og allmennmedisin de to første dagene, men
også i obstetrikk/gynekologi-sesjonene vil
det være «live scanning.» Det er lagt opp til
at frie foredrag skal inkluderes i fellessesjonene gjennom hele symposiet slik at så
mange som mulig skal få kunne presentere
aktuelle forskningsprosjekter eller interessante kasuistikker.
Siden symposiet skal avholdes i Norges
teknologihovedstad har vi valgt å se litt
fremover i den første fellessesjonen. Kan
teknologien ikke bare gi oss bedre bilder,
men også hjelpe oss med å tolke dem?
Resten av dagen er avsatt til fagspesifikke
parallellsesjoner frem til en kort pause før
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generalforsamlingen. Etterpå er det planlagt en «get-together» i hotellets skybar i
21. etasje hvor man får en flott utsikt over
Trondheim sammen med litt fingermat og
sprudlende.
Torsdagen starter med en fellessesjon hvor
fokuset er på hvordan vi som ultralydoperatører skal takle problemer med stadig
økende fedme blant pasientene. Resten av
dagen settes igjen av til fagspesifikke parallellsesjoner. Denne kvelden er det festmiddag og utdeling av forskningsstipend.
Fredagen er avsatt til to fellessesjoner. I den
ene får vi en oppdatert kunnskap om bruk
av ultralydkontrast og i den andre er fokuset på bruk av ultralyd i oppfølging av ulike
pasientgrupper. I motsetning til mange
andre diagnostiske modaliteter som kan gi
betydelig ubehag for pasienten eller være
forbundet med kumulativ risiko, er ultralyd
velegnet til nettopp oppfølging.
Det settes ingen endelig påmeldingsfrist,
men alle oppfordres til å melde seg på
innen 15. februar 2019 for å være sikret å
få hotellrom.

beste forskningspresentasjon på kr. 10 000
NOK. Vi vil også minne om NFUD’s forskningsstipend som er på kr. 10 000 NOK.
Alle NFUD medlemmer som driver med
eller planlegger et ultralyd-relatert forskningsprosjekt kan søke. En kortfattet
prosjektbeskrivelse, og informasjon om
hvordan pengene tenkes brukt, sendes til
stipend@nfud.no.
Valgkomite:
I år er det valg av nytt styre. Flere av styrets
medlemmer stiller ikke til nyvalg og forenings medlemmer oppfordres til å melde
sin interesse. Valgkomiteen består av Roald
Flesland Havre (leder), Vivi Bakkeheim,
Hilde Berner Hammer, Bjørn Angelsen og
Claudia Marie Heien. Hvis du ønsker å bidra
eller kjenner noen som kan gjøre en god
jobb for NFUD, vil vi oppfordre deg til å ta
kontakt med valgkomiteen. Dette kan du
gjøre ved å ringe eller skrive en mail til
komiteens leder (e-mail: roald.flesland.
havre(at)helse-bergen.no, tlf: 55 975 000)
eller ta direkte kontakt med en av de andre
i komiteen som du kjenner.
Vi ser frem til å møte dere i Trondheim.

Frie foredrag skal sendes til frieforedrag@
nfud.no. Vi fortsetter med pris for beste
kasuistikk på kr. 5000 NOK samt pris for
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NFUD’s symposium 2019 i Trondheim

3.-5. april 2019
Trondheim
Scandic Lerkendal

Onsdag 3. april
10.00 - 10.20
10.20 - 10.30

Fellessesjon
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00

12.00 - 13.00

Registrering og kaffe
Velkommen

Kari Utne

NeoDoppler og høy “frame rate” hjerteavbildning av nyfødte
Maskinlæring i ultralyd
Riktig lungekreftdiagnose med endobronkial ultralyd, CT/PET,
navigasjon og kunstig intelligens
Lunsj

Siri Ann Nyrnes
Erik Smistad
Håkon Olav Leira
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Norwegian Society for Diagnostic Ultrasound in Medicine

Ultralydsymposium
Program

Norsk forening for ultralyddiagnostikk

Parallelle sesjoner
13.00 - 16.30
13.00 - 14.00

Muskel/skjelett (hands-on)
Oskar Angenete

Ankel
Pause (15 min)

14.15 - 15.15

Skulder (nybegynner)

Ulrich Schattel
Pause (15 min)

15.30 - 16.30
13.00 - 16.30

Annja Viset og
Hilde Berner Hammer

Ankel (viderekommende)
Ultralyd i legevakt og akuttmottak (hands-on)

13.00 - 14.00

Basal introduksjon / Lungeultralyd

14.15 - 15.15

Magesmerter / Enkel ekkokardiograﬁ

15.30 - 16.30

DVT/Hypotensiv

Pause (15 min)
Pause (15 min)
13.00 - 16.30

Gynekologi/obstetrikk: foredrag og demonstrasjon

13.00 - 13.45
13.45 - 14.25

Abnormally Invasive Placenta
Optimizing the Fetal Heart Examination

14.40 - 15.00
15.00 - 15.40

Live scan: Fetal Heart Examination
3-kar-trachea snitt: Normal- og avvikende funn

15.55 - 16.30

Fysiologisk tilpasning av foster med vekstavvik

Sally Collins
Rabih Chaoui

Pause (15 min)
Rabih Chaoui
Aurora Røset

Pause (15 min)
Karel Marsal

17.00 - 19.00 Generalforsamling
19.00 - 20.00 Get-together i 21. etasje

Torsdag 4. april

Fellessesjon

08.30 - 09.00 Ett fett - hvordan trenge gjennom kroppsveggen?
09.00 - 10.00 Frie foredrag
10.00 - 10.20 Pause

Søren Torp-Pedersen

Parallelle sesjoner
10.20 - 12.30

Muskelskjelett/idrettsmedisin (foredrag)

10.20 - 10.50
10.50 - 11.20

Krystallartritter
Hofteregion

11.35 - 12.00
12.00 - 12.30

Sportsskader
Ultralyd nerver

Hilde Berner Hammer
Søren Torp-Pedersen
Pause (15 min)

Ultraschall in Med 2019; 40: 116–118

Annja Viset
Hilde Berner Hammer
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10.20 - 12.30

Akuttmedisin og allmennmedisin (hands-on)

10.20 - 11.20

Case-trening DVT / tungpust

11.35 - 12.30

Case-trening magesmerter / hypotensiv

Pause (15 min)

10.20 - 12.30

Gynekologi/obstetrikk (foredrag)

10.20 - 10.45
10.45 - 11.25

The Novel Concepts in Gynecological Ultrasound
ESHRE/ESGE Consensus on Diagnosis of Female
Genital Anomalies

11.40 - 12.30

Sonographic Features of Myometrium and Uterine Masses

Dina Ismail
Caterina Exacoustos

12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.15

Caterina Exacoustos

Lunsj
Frie foredrag/kasuistikk
Pause / besøk utstilling

Parallelle sesjoner
15.15 - 17.00
15.15 - 16.00

Muskel/skjelett (hands-on)
Hofte

Søren Torp-Pedersen
Pause (15 min)

16.15 - 17.00
15.15 - 17.00

Ultralyd nerver

Hilde Berner Hammer

Radiologi/Indremedisin/Allmennmedisin (foredrag)

15.15 - 15.35
15.35 - 16.00

Steatose og cirrhose
Portal hypertensjon og leversirkulasjon

16.10 - 16.35
16.35 - 17.00

Oppfølging av pasienter med cirrhose
Elastograﬁ ved kroniske leversykdommer

Kim Nylund
Trond Engjom

Pause (10 min)

15.15 - 17.00

Odd Helge Gilja
Kim Nylund

Obstetrikk og gynekologi

15.15 - 15.45
15.45 - 16.15

Coping With Worry
Termination for Trisomy 21

Stine Lou
Stine Lou

16.30 - 17.00

Er det fortsatt behov for en 12-ukers undersøkelse ved
innføring av NIPT?

Pause (15 min)

19.30
20.00

TBA

Aperitif
Festmiddag med overrekkelse av forskningsstipend

Fredag 5. april
Fellessesjon
08.30 - 09.00 Kontrastforsterket ultralyd
09.00 - 10.00 Frie foredrag
10.00 - 10.20 Pause
10.20 - 12.00
10.20 - 10.45
10.45 - 11.10
11.10 - 11.35
11.35 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 13.30

Fellessesjon: Ultralyd i oppfølging av pasienter
Hyppige UL-kontroller hos pasienter med inﬂammatorisk tarmsykdom
Håndholdt ultralyd i klinisk praksis på sykehus
Ultralyd i oppfølging av artritt
Hva mor spiser påvirker fosterets blodsirkulasjon - har det betydning
i vår daglige kliniske vurdering?
Avslutning og overrekkelse av pris for beste frie foredrag
Lunsj

Odd Helge Gilja

Kim Nylund
Håvard Dalen
Hilde Berner Hammer
Guttorm Nils Haugen

For nærmere informasjon og påmelding: www.nfud.no
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Pause (15 min)

