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Imaging Nucleus har i det forløbne år især arbejdet inden for 3 områder – Hjerte-MR, landsdækkende 

registrering af Hjerte-CT data og gennemførelsen af Second Nordic Symposium on Cardiac CT (NCCT2011). 

Omkring Hjerte-MR har en bredt funderet skrivegruppe under Imaging Nucleus gjort et godt stykke arbejde 

og i CF er nu trykt et holdningspapir vedrørende klinisk anvendelse af Hjerte-MR. 

Efter ønske fra DCS bestyrelse har Imaging Nucleus desuden ledet arbejdet med at udarbejde dokumentet: 

Anbefalinger vedrørende data-registrering i forbindelse med Hjerte-CT i Danmark. Dette dokument 

indeholder de af DCS bestyrelse godkendte kvalitetsindikatorer samt anbefalinger for registrering af 

kliniske, metode tekniske og strålehygiejniske data relevante for Hjerte-CT virksomhed. Repræsentanter fra 

alle regioners Hjerte-CT aktive hospitaler i Danmark har medvirket i udarbejdelsen af anbefalingerne og 

disse anbefalinger er nu godkendt af DCS bestyrelse og forventes at danne grundlag for indrapportering til 

Dansk Hjerte Register /Sundhedsstyrelsen. 

Forberedelserne til Second Nordic Symposium on Cardiac CT (NCCT2011) som afvikles i Silkeborg maj 2011 

er fint undervejs og tegner til – i lighed med det første Silkeborg møde – at blive et møde med højt fagligt 

niveau. Formandskabet takker arrangørgruppen for det meget store arbejde som er gjort i den anledning. 

I det kommende år kan arbejdet i Imaging Nucleus fokusere i flere retninger. Ifølge tidligere aftaler i 

Imaging Nucleus planlægges afholdelse af et Third Nordic Cardiac Imaging Symposium 2012, denne gang i 

samarbejde med Ekkokardiografi Nucleus. Mødet forventes placeret i Østdanmark og tænkes planlagt i tæt 

samarbejde med vore nordiske søster selskaber. Derudover vil implementeringen på landsplan af 

anbefalingerne vedrørende Hjerte-CT dataregistrering også kunne vise sig at have behov for indsats fra 

Imaging Nucleus. Ved DCS strategikonference blev det desuden angivet at en indsats fra Imaging Nucleus 

inden for etablering af kurser i Imaging for kardiologer på forskellige uddannelses niveauer ville være 

ønskelig. Endeligt kan et nærmere samarbejde omkring registrering/integration af nuklear kardiologiske 

metoder også være et satsningsområde. 

Det afgående formandskab vil ved denne lejlighed gerne sige tak for godt samarbejde i Imaging Nucleus de 

forløbne 2 år. 
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