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Utvecklingen inom radiologin under de 
senaste decennierna har medfört en full-
ständig omvandling av den uro-genitala 
radiologin. I mer än 70 år  var den domi-
nerande under sökningsmetoden urografi, 
komplet terad med diagnostisk angiografi 
och en och annan antegrad eller retrograd 
pyelografi. Dessa metoder har nu i princip 
helt ersatts av DT, MRT, ultraljud och 
nuklearmedicinska metoder. Den interven-
tionella verksamheten inom organområdet 
är omfattande med allt från biopsier och 
nefrostomier till tumörablationer. 
I många år har det arrangerats en årlig 
SK-kurs i uro-genital radiologi och flertalet 

föreläsare i den nu aktuella kursen har 
medverkat vid dessa. Antalet platser vid 
SK-kurserna har dock inte räckt till för att 
täcka utbildningsbehovet. 
Av denna anledning har Svensk uroradio-
logisk förening (SURF) beslutat att arrangera 
en fristående kurs.

Vi vänder oss till
ST-läkare inom bild- och funktions-
medicin och urologi men även du som 
är specia list kan ha mycket ny kunskap 
att inhämta. Mycket tid kommer t.ex att 
ägnas åt diagnostik av en av de vanligaste 
tumörsjukdomarna, prostatacancer.

Missade du SK-kursen i 
Uro-genital radiologi?
Eller känns den avlägsen?
Nu har du chansen! 



Upplysningar
Datum: 17-22 januari 2021

Kursort: Storhogna Högfjällshotell, www.storhogna.com
 
Delmål för ST: B3, C1, C2, C4, C7, C12 som avser urogenital radiologi

Anmälan: Anmälan görs via www.surf-veckan.se 

Deltagarantal: Antalet deltagare är begränsat till ca 45.

Kursavgift: 10.900 kr exkl. moms t.o.m den 15 oktober.
 12.500 kr exkl. moms efter den 15 oktober.
 Kursavgiften innefattar kurs, kursmaterial, för- och eftermiddagsfika.

Logi: Bokas via hemsidan www.surf-veckan.se 
 Helpension söndag kväll – fredag lunch (dryck till maten ingår ej)
 Pris i enkelrum 14.022 kr exkl. moms.
 Pris per person i dubbelrum 10.842 kr exkl. moms.

Medföljande: Familjemedlemmar och andra medföljande är alltid välkomna.
 Pris för medföljande i dubbelrum 13.553 kr inkl. moms.

Avbokningsregler: Fram till den 1 november 2020 kan avbokning ske mot en 
 avgift på 1.000 kr.
 Efter den 1 november 2020 ingen återbetalning av kursavgift 
 eller avgift för logi och helpension.

Resa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplysningar: Kjerstin Ädel Malmborg
 MedKonf AB
 Myntgatan 14
 214 59 Malmö
 Telefon: 0737-02 94 02
 e-post: kjerstin@medkonf.se

Storhogna – ett svenskt Davos

Resa till och från Storhogna arrangeras av deltagarna själva.  
Det går både flyg och tåg till Östersund. Se Storhognas hemsida för många 
olika alternativ samt https://www.snalltaget.se/destinationer/vemdalen. 
Upphämtning vid flygplats resp tågstation kan bokas via Taxikurir Öster-
sund, mejla till info@osd.taxikurir.se alt 063-123456.  
Observera att det är samling söndagen den 17 januari kl 20.00 för en 
gemensam middag.
Fredag den 22 januari går abonnerad buss från Storhogna till Östersund C 
och flygplats. Bussen avgår kl 12.00 och beräknas anlända till Östersund C 
cirka kl 14.00 och flygplatsen cirka kl 14.45.  
Pris: 200 kr

Den begränsande faktorn för deltagar-
antalet är antalet rum på hotellet. 
Många av rummen är stora familje-
rum. Om du är beredd att dela rum 
med någon kollega så ökar dina  
chanser att komma med på kursen.



Så är kursen upplagd
Kursdagarna är uppdelade i två avsnitt. På förmiddagen mellan kl. 8.00 och 11.30 hålls 
föreläsningar. Under lunchpausen får du chansen att hämta nya krafter inför eftermid-
dagens/kvällens övningar. Då du återkommer från spåret, backen eller spa bjuds du på 
en varm soppa och smörgås och därefter vidtar seminarier. Kursen är då uppdelad på 
fyra grupper med ca 10-12 deltagare i varje grupp. Grupperna roterar varje eftermiddag 
mellan fyra olika seminarier. De ämnen som tas upp har samband med det som avhand-
lats under förmiddagens föreläsningar. Seminarierna pågår mellan 15.30 och 19.00. 
Dagen avslutas med gemensam middag.

Preliminärt program
Bland annat kommer följande ämnen att avhandlas i föreläsningar och seminarier:

• Njurtumörer och ablation av njurtumörer
• Bosniakklassifikation av njurcystor och benigna tumörer 
• Binjurar
• Diagnostik av prostatacancer
• Intervention uppifrån och ner eller från nefrostomi till suprapubisk kateter
• Stensjukdom, diagnostik och behandling 
• Urinvägstrauma
• Gynekologisk radiologi
• Kontrastmedel
• CT, MR, PET-CT, Ultraljud, Renografi m.m. m.m.

Föreläsningar och seminarier hålls av erfarna radiologer inom ämnet och under hela 
veckan deltar två mycket erfarna urologer med synpunkter.

Storhogna Högfjällshotell
Vackert beläget 725 m.ö.h vid underbara fjäll i Vemdalen. Du kan njuta i hotellets pris-
belönta spa och av god mat och trevligt umgänge. Som gäst har du fri tillgång till pool, 
bastu bubbelpool och träningspass. Utanför dörren väntar skidbackar och längdspår. 
Varje kväll serverar hotellets ambitiösa kök en fjällinspirerad 3-rätters supé/buffé i den 
vackra vinterträdgården. Hotellet är vasaloppscertifierat och erbjuder bla teknikträning i 
längdåkning. För att få de spabehandlingar, skidlektioner mm som du önskar så rekom-
menderas förbokning. Läs mer på www.storhogna.se. Du bokar själv dina aktiviteter 
direkt med hotellet. 0682-41 30 30.
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