Inbjudan till kurs i
Basal Muskuloskeletal Radiologi
I samarbete med Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi (SFMSR)
arrangerar Röntgenkliniken, universitetssjukhuset i Linköping, kurs i Basal
Muskuloskeletal Radiologi. Kursen har tidigare arrangerats i Uppsala, Örebro och
Göteborg.
Tid:

Den 22 - 26 oktober 2018, vecka 43

Plats:

Konsert & Kongress
Konsistoriegatan 7
585 55 Linköping
www.konsertkongress.se

Kursen vänder sig till radiologer under början av sin ST-utbildning och syftar till att
ge kunskaper i:












Röntgenteknik och fysik omfattande olika modaliteter
Grundkunskaper i MR-diagnostik
Traumadiagnostik
Artrit- och artrossjukdomar
Muskuloskeletala tumörer
Leddiagnostik med MRT och ultraljud
Barnortopedisk radiologi
Ryggdiagnostik
Ledplastiker pre- och postoperativt
Infektioner
Idrottsskador

Kursledning
Kursledare: Maria Lindblom, överläkare, Röntgenkliniken, Linköpings
universitetssjukhus. Tel direkt 010-103 27 75.
E-post: Maria.Lindblom@regionostergotland.se
Kursavgift: 8 000 kr, exkl. moms, inkluderar kaffe förmiddag och eftermiddag,
luncher och kursmiddag onsdag kväll.
Obs! Antalet platser är begränsat till 45 deltagare. Hotellkostnad ingår inte. Sista
anmälningsdag är torsdagen 31 augusti 2018.

Föreläsarnas underlag kommer att läggas in i en dropbox, dit du kommer att bjudas
in per e-post cirka två veckor före kursstart. Du väljer själv om du vill ta ut
papperskopior eller ladda ner underlagen på annat sätt. Vi kommer inte att dela ut
något kursmaterial på plats.
Anmälan till kursen görs genom att fylla i en anmälningsblankett som finns på
separat länk, som du skickar per e-post till:
Röntgenkliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
Att: Åsa Karatzoglou
581 85 Linköping
E-post: Asa.Karatzoglou@regionostergotland.se
Tel nr: 010 – 103 27 26
Hotellbokning
Hotellrum finns reserverade på Scandic Frimurarhotellet och Elite Stora Hotellet.
Önskar du boka rum ta kontakt direkt med något av hotellen, uppge bokningskod
Basal Skelettkurs. Rummen är garanterade t.o.m. lördagen den 22 september 2018.
Scandic Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping.
Telefon 013-495 30 00, mailadress frimis@scandichotels.com.
Ett enkelrum, inklusive frukost, kostar 1300 kr per natt, dubbelrum 1500 kr per natt.
Uppge bokningskod Basal Skelettkurs.
För mer information om hotellet www.scandichotels.se/frimurarehotellet
Hotellet ligger centralt i Linköping med ca fem minuters promenad till
järnvägsstationen och Konsert & Kongress där kursen hålls.
Elite Stora Hotellet, Stora Torget 9, 582 19 Linköping.
Telefon 013-129630, reservations.linkoping@elite.se
Ett enkelrum, inklusive frukost, kostar 1352 kr per natt, dubbelrum 1437 kr per natt.
Uppge bokningskod Basal Skelettkurs.
För mer information om hotellet www.elite.se
Hotellet ligger centralt i Linköping med ca fem minuters promenad till
järnvägsstationen och Konsert & Kongress där kursen hålls.
Frågor om kursen kan ställas till:
Maria Lindblom, överläkare, Röntgenkliniken, Linköping.
Telefon 010-103 27 75, e-post: Maria.Lindblom@regionostergotland.se
Frågor om anmälan och boende kan ställas till:
Åsa Karatzoglou, kursadministratör, Röntgenkliniken Linköping.
Telefon 010-103 27 26, e-post Asa.Karatzoglou@regionostergotland.se

