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Svensk Förening ör Neuroradiologi har sedan  årligen genom ört vidareutbildningskurser i 
Neuroradiologi med undantag ör , ,  och . id ra till llen har temat varit 
pediatrisk neuroradiologi och vid sju till llen har kursen varit inriktad mot r ggdiagnostik , 

, , , ,  och . S tet med kursen r att ge ördjupade kunskaper om 
radiologisk r ggdiagnostik och terapi, i örsta hand kirurgisk behandling.  
 
Kursen hålls på svenska och v nder sig r mst till s rskilt r ggintresserade radiologer och 
l kare under utbildning i neuroradiologi i Skandinavien samt ven till r ggspecialiserade l kare 
rån kirurgiska specialiteter och l kare som arbetar med r ggrehabilitering, 
röntgensjuksköterskor och sjukg mnaster. 
 

i har lera sk l till att örl gga en kurs till pern och inte till Sverige. En charterresa inkluderar 
boendet och blir billigare n resa med  hotelln tter i Sverige. H ra av kon erensanl ggning 
som motsvarar våra höga krav på bildkvalitet, r avsev rt billigare i utlandet n motsvarande 
aciliteter i Sverige. essa omst ndigheter gör att ven kursavgi ten kan hållas l gre. en 
kanske största ördelen med att hålla kursen utomlands j m ört med kon erensanl ggning i 
Sverige r att det inns garanti ör att alla l rare kan n rvara och delta i hela kursen, vilket r ett 
av kursledningen e terstr vat, och av kursdeltagarna m cket uppskattat koncept.  
 
Deltagarantalet är begränsat och det är principen först till kvarn som gäller.  
 
Sun ing Sandy Bay Beach, Ayia Napa, är ett av de få hotell runt Medelhavet som kan 
motsvara SFNRs kvalitetskrav på konferenslokaler och vi ser fram emot att anordna vår 
kurs här. otellinformation: https: .ving.se cypern ayia-napa sun ing-sandy-bay. 

otellet ingår i ings klimatkompensationsprogram se länk: https: .ving.se om-
ving hallbart-resande klimatkompensation-faq .  

 

                  
 

 
För ytterligare information beträffande resan såsom andra typer av inkvartering, 
avbeställningsskydd, reseförsäkring, avgångstider, anslutningar, eventuella och 
upplysningar angående resmålet mm se: https: .ving.se.  
Kursdeltagarna som beställer förköpta måltider från ing bör vara införstådda med att 
det i kursavgiften ingår två fria middagar samt en gemensam utflykt med måltid.  
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Preliminärt program och föreläsare 
 

Föreläsningar 08.00–12.00 Seminarieövningar 16.00–18.45  
En ledig dag för utflykt. 

 
Följande ämnen kommer att beröras  
i föreläsningar och gruppövningar: 
 

LÄRARE: 
 
Albert Hietala, Neurologi, KS Solna 
Emma Svensdotter, NK, SUS Lund 
Hans Tropp, Ort., US Linköping 
Lars Stenberg, Nrtg, SUS Lund 
Magnus Kaijser, Nrtg, KS Solna 
Maria Lindblom, Rtg, LiU Linköping 
Michael Fagerlund, Nrtg, KS Solna 
Mikael Skorpil, Nrtg, KS Solna 
Mårten Annertz, Nrtg, SUS Lund 
Peter Försth, Ort., Elisabethsjukhuset 
Ulrika Sandvik, NK, KS Solna 
Åsa Kuntze Söderqvist, Nrtg, KS Solna 
 

               
                                                                                                                                  
 

Kursinformation 
Alla lärare är närvarande vid samtliga föreläsningar för att skapa goda förutsättningar 
för spontana diskussioner mellan kursdeltagarna, föreläsaren och övriga lärare. Detta är 
ett mycket uppskattat och unikt läromoment för denna kurs som möjliggörs genom val 
av kursort, ett nära professionellt samarbete och som inte fungerar digitalt. På 
eftermiddagarna hålls parallella gruppövningar. Kursdeltagarna blir indelade i grupper 
under dessa seminarier. De ämnen som behandlas har helt eller delvis tagits upp i 
samband med förmiddagens föreläsningar och även under seminarieövningarna.  
Förutom specialister i neuroradiologi medverkar kliniker med specialitet i neurologi, 
neurokirurgi samt ortopedi. Dessa kliniker medverkar aktivt med föreläsningar men 
också i seminarieövningarna för att kunna ge kursdeltagarna en mer komplett bild av 
såväl klinik som neuroradiologi vid de tillstånd som tas upp. 
Basala MR-kunskaper är önskvärda och viss MR-erfarenhet är en förutsättning för att 
på ett bra sätt kunna följa undervisningen. 
Närvaro under kursmomenten samt godkänt kunskapstest krävs för kursintyg. 
Kunskapstestet i slutet av kursen samt ett quiz genomförs digitalt och kräver att man 
under kursen har tillgång till en dator, smartphone, läsplatta eller liknande.  
 

Schemat är preliminärt och kan komma att förändras något innan kursstart. 
Kursmaterial i form av handouts och schema kommer att finnas tillgängliga via länk som 
skickas ut 1-2 veckor före kursstart. 
 
 

 
 
 
 

OBS! Inget kursmaterial kommer att finnas i 
pappersform på kursorten.  Önskas kursmaterial i 
utprintad form måste den skrivas ut på hemorten.   

KURSINNEHÅLL: 
 
Trauma 
Degenerativa sjukdomar 
Vaskulära sjukdomar 
Tumörer 
Infektioner 
Inflammatoriska tillstånd 
Barnryggar inkl missbildningar 
Behandlingar 
Klinikerns behov av radiologi 
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Två gemensamma middagar arrangeras under veckan och ingår i kursavgiften. Vi 
hoppas också kunna ordna en gemensam utflykt under kursveckan. I övrigt kan måltider 
intas på hotellet eller på kringliggande restauranger.  
Medföljande familjemedlemmar är alltid välkomna att delta i sociala aktiviteter till 
självkostnadspris, anmälan sker på plats. 
Kursen har i alla år blivit granskad och godkänd av Lipus.  

 
För information beträffande resa, inkvartering, avbeställningsskydd, 
reseförsäkring, avgångstider, anslutningar, eventuella avbokningar och 
upplysningar angående resmålet:  
Vg se www.ving.se eller kontakta  

Christina Ryrberg Tel:  031-725 39 01  
E-mail: konferens.goteborg@ving.se 

 
För kursinformation: 

Titti Owman, Tel: 046-17 35 50, E-mail: tittiryggkurs@gmail.com 
Maggie Östman, Tel: 0704 20 36 78, E-Mail: maggie.ostman@gmail.com 
 
 

 
 

Välkommen att anmäla dig på  
https://www.sfnr.org/kurser 

senast 2023-05-25 
 

Kursen väntar på godkännande från Lipus av inskickad ansökan. 

Kursavgift: 11 000 SEK 
Utöver kursavgiften tillkommer kostnad för resa och hotell.  
Anmälan till kursen görs via https://www.sfnr.org/kurser   
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