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J A PAN SK- S K AN DI N AVIS K R AD IOL O G IS K S EL SK A P

Japanese Scandinavian
Radiological Society
Av Finn Mathiesen, Vejle, Danmark

Et af de mindre kendte nordiske radiologiske selskaber er det japansk-skandinaviske selskab, der allerede har holdt
sølvbryllup i lærerig og skøn forening
mellem disse så forskellige kulturer.
Det japanske sundhedsvæsen er privat og
baseret på forsikringer oftest i relation
til en ansættelse, hvor de nordiske
sundhedsvæsener er baseret på offentligt
betalte rettigheder til behandling. Hvor
de nordiske patienter kræver information
og journalindsigt, lægger japanerne
hele deres behandling i hænderne på
lægen og ønsker derefter ikke at vide
noget om prognosen. Lægen skal til
gengæld vise omhu, og i radiologien
betyder det, at man ofte laver dyre
undersøgelser bare fordi de er mulige,
også selvom man allerede kender svaret
fra en tidligere billigere undersøgelse.

Selskabet blev grundlagt af Professor
Tatsuo Kumazaki fra Nippon Medical
School i Tokyo og Professor Björn
Nordenström fra Karolinska Institutet
i Stockholm på en radiologisk kongres
på Hawaii i 1985. Formålet var at
danne et fagligt forum, der kunne støtte
udveksling af yngre radiologer mellem
Skandinavien og Japan. Siden 1993
har selskabet også afhold egentlige
videnskabelige møder ca. hvert andet
år skiftende mellem Norden og Japan.
Møderne afholdes sammen med det mere
teknisk betonede Nordic-Japan PACS
symposium, der blev stiftet i 1990 som
en modpol til det den centraleuropæiske
og amerikanske dominans i en tid før
DICOM standarden. Symposiet blev
i 2001 afholdt i Oslo med Professor
Frode Lærum som præsident (Tidligere
fælles symposier er afholdt i Tokyo 1993,
Stockholm 1996, Kobe 1998, Oslo 2001,
Yamagata 2004, Stockholm 2006, Tokyo
2008, Vejle 2010 og Tokyo 2012).

De frie foredrag en fremtrædende plads
ved symposierne – der har altid været et
forum, hvor vi lader fremtidens radiologer
komme til fadet, så de kan holde deres
måske første engelsksprogede foredrag i
et venligt miljø i modsætning til de mere
aggressive ECR og RSNA forsamlinger.
I september 2012 blev selskabets møde
afholdt i Tokyo. Der var 76 foredrag,
heraf var 25 fra nordiske deltagere
(Norge 4, Danmark 3, Sverige 11 og
Finland 7). JSRS støttede 6 af de nordiske foredragsholdere, heraf 2 norske,
med rejselegater på hver 10.000 SEK.
Et særligt mindeværdigt foredrag
om tsunami katastrofen i Japan blev
holdt af formanden for Det Japanske
Strålehygiejniske institut, der fortalte
om katastofehåndteringen og effekten af
kernenedsmeltningerne i Fukushima
og sammenholdt ulykken med
tilsvarende data fra Chernobyl.
Selskabets næste møde afholdes i 2014
Turku i Finland under ledelse af Professor
Hannu Aronen, datoen er endnu ikke
fastlagt. Efter 2016 mødet i Japan, er det
igen Norges tur, og vi håber det bliver i
Bergen i 2018. Alternativt i 2022, hvis
Island melder sig til mødet i 2018.
Undertegnede har været sekretær for den
skandinaviske del af selskabet siden 2001,
og havde formandskabet fra 2006 og
frem til Vejle mødet i 2010. Fremtidige
møder samt Japanske og Nordiske
bestyrelsesmedlemmer kan findes på
hjemmesiden www.jsrs.dk. Selskabets
brede kontaktnet giver gode muligheder
for at hjælpe med at skaffe kontakter
i Japan, også for andre specialer, så
alle henvendelser er velkomne
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