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DUDS Nyheder

DUDS efterårsmøde blev afholdt på rønt-
genafdelingen Odense Universitets hospital
d.11. november 2016.

Mødet i Odense blev ledet af Ole Graumann
og var særdeles velorganiseret. Der var
mange deltagere og indlæg.

Camilla Aakjær Andersen berettede om
de første erfaringer med ultralyd i almen
praksis. Flere steder har de praktiserende
læger ikke havde adgang til samme dags
ultralyd ambulatorie på røntgenafdelin-
gerne, og derfor har de selv påbegyndt
ultralydskanning af deres patienter. Camilla
påpegede at kursus og uddannelse er
vigtigt, desuden er det vigtigt at den prak-
tiserede læge kender sine begrænsninger.
Til slut fortalte Jesper Davidsen om ultra-
lydskanning ved interstitielle lungesygdom-
me i et grundigt og spændende foredrag
med gode video-klip.

DUDS´s efterårsmøde har tidligere været
afholdt på Amtssygehuset i Aarhus under
ledelse af Lars Bolvig.

Masterclass course in Transanal and
Transrectal Ultrasonography (TRUS) blev
afholdt d.17. – 18. november på Svendborg
Sygehus. Kurset var organiseret af prof.
Gunner Baatrup.

Bagrunden for dette nye ultralydskursus er
dels tarmkræft screeningen i Danmark,
hvor der nu findes flere tidlige colorektal
cancere og dels at der nu er flere nye
behandlingsmuligheder, f.eks. transanal
microkirurgi af små T1 tumorer i rektum.
MR beskrivelse af små tumorer konkluderer
ofte blot < = T2 om T-stadiet. Dette er ikke
tilstrækkeligt til at afgøre behandlingsval-
get. Her kan TRUS være på sin plads, da
TRUS har dokumenteret stor nøjagtighed
med høj sensitivitet og specificitet af T-sta-

diet. Dette er desværre ikke tilfældet for
N-stadiet, hverken for MR eller TRUS. Niel
Borley, UK gennemgik på en meget humo-
ristisk og simpel måde emnet.

Jo Waage, Hillerød gennemgik elastogra-
fiens fordele med at skelne benigne T0
tumorer fra maligne T1 tumorer. TRUS kan
også reducere antallet af UPS-cancer i fjer-
nede polypper. På 2. dagen var der live
transmission fra undersøgelsesrummene til
undervisningslokalet. Underviserne foretog
ekstemporalt TRUS på de udvalgte patien-
ter med forskellige stadier af rektum tumo-
rer, hvor kursisterne havde mulighed for at
stille spørgsmål undervejs.

Kurset afholdes næste gang i november
2017 på Svendborg sygehus.

Søren Rafaelsen, næstformand, DUDS.

Kommende kurser

29. – 31. Marts 2017
DUDS velkendte basiskursus,
Herlev Hospital

24. April 2017
Introkursus i akut abdominal ultralydskan-
ning – FAST og E-FAST, Rigshospitalet.

15. – 18. Marts 2017
Neonatal ultralydskursus, Firenze.

22. – 25. September 2017
EUROSON 2017, Ljubljana, Slovenien.

DUDS meddelelser
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