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Inntrykk fra Ultralydsymposium 2013 i Sandefjord

137 registrerte deltagere gjenspeilte at-
traktiviteten av symposiet. Lene Terslev, 
Ioan Sporea, Ann Tabor og Ann Thurig som 
internasjonale, inviterte forelesere sikret 
programmets høye nivå sammen med 
nasjonale foredragsholdere, blant annet 
Hans Torp, Kjell Å. Salvesen, Knut Brabant, 
Harm-Gerd Blaas, Hilde Berner Hammer 
og Arne Heilo.

Åpningssesjonen hadde fokus på Doppler-
ultralyd i de forskjellige fagområder med 
mulighet for praktiske øvelser under vei-
ledning direkte etterpå. Opplegget ble 

svært vellykket grunnet fengende fore-
drag, og engasjerte deltagere ved ultralyd-
maskinene til sent på kvelden. 

Det lokale arrangementskomitéen med 
Beatrice Rüger i spissen sørget for et veleg-
net møtested og ikke minst underholden-
de A capella innslag under festmiddagen. 
Claudia Heien og Svein-Erik Måsøy fikk en 
varm avskjed etter mangeårig innsats i 
styret. Takk for maten tale med Nils Petter 
Oveland hjalp å fordøye festmiddagen, og 
mulighet for musikalsk beinstrekk avslut-
tet kvelden.

Forskerstipendiet ble ikke delt ut i fjor 
pga. manglende søkere. Derfor kunne i år 
begge søkere glede seg over hver 10 000 
NOK for sitt prosjekt. 

Kim Nylund søkte finansielt støtte for en 
eksperimentell studie relatert til ultralyd-
diagnostikk ved inflammatoriske tarm-
sykdommer. 

Andreas P. Diamantopoulos søkte stipen-
diet for å kunne sammenligne undersøkel-
sesmetodene farge-Doppler ultralyd og 
CT / MR angiografi for påvisning av storkar-
affeksjon hos pasienter med kjempecelle-
arteritt. Han kunne dessverre ikke delta i 
møte, slik at Hilde Berner Hammer tok 
imot gratulasjonen. 

Fredrik Eriksen Sævik, forsker ved Univer-
sitet i Bergen, fikk prisen for beste frie fo-
redrag på kr 10 000 NOK for foredraget 
«Vedvarende høy perfusion i tarmveggen 
etter oppstart av behandling av Crohn pa-
sienter indikerer manglende medika-
menteffekt». 

Årets symposium fikk mange positive til-
bakemeldinger, og styret er godt i gang 
med å planlegge neste års symposium i 
Ålesund fra 2. til 4. april 2014. Symposiet 
markerer 30 år «Thumbs up for ultra-
sound», tittelen for ultralydmøtet 1984 i 
Ålesund.

For styret 
Peter Montzka

Ultralydsymposium 2013 i Sandefjord
Fra 17. til 19. april 2013 avholdt NFUD sitt  
37. årlige symposium i Sandefjord.
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