
Formandens skriftlige beretning for 2015 

Beretningen omhandler perioden fra januar 2015 til januar 2016 

 

Dansk Radiologisk Selskab har 751 medlemmer. Heraf 712 ordinære lægelige 

medlemmer (inklusive ikke erhvervsaktive- og pensionerede radiologer), 6 

æresmedlemmer og 33 korresponderende medlemmer.  

I det forløbne år er følgende DRS medlemmer afgået ved døden: 

Aksel Kruse   Fødselsdato: 30/7-1942 – Død 30/1-2015  

Ebbe Frigaard   Fødelsdato: 17/6-1936 – Død 13/8-2015  

Lisbeth Bøgh   Fødselsdato 2/2-1933 – Død 21/4-2015  

Efteruddannelse, møder og kurser 

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden seneste generalforsamling. Referater fra 

møderne ligger tilgængelige på hjemmesiden. 

Selskabet har i det forgangne år været repræsenteret ved møder i ESR: Education 

committee (Elisabeth Albrecht Beste), ESR national societies meeting (Annika 

Langkilde/Thomas Bjerre) og ESR research commitee (Vibeke Løgager). 

DRS 10. årsmøde blev afholdt 28.-30. januar 2015 i København i samarbejde med 

Radiograf Rådet, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin og Dansk 

Ultrlyddiagnostisk Selskab. De videnskabelige sessioner trak tilhørere i alle tre dage og 

der var desuden en stor og velbesøgt teknisk udstilling. Møde-deltagelsen var stor, med 

knap 400 tilmeldte. Det sociale arrangement onsdag foregik på Experimentariet og 

traditionen tro var der festmiddag torsdag aften. 

Legater 

DRS bestyrelse har vedtaget at uddele 10 legater til årsmødedeltagelse til yngre 

radiologer. Legatet opnås ved en motiveret ansøgning rettet til DRS bestyrelse. Alle 10 

legater blev uddelt. 

Derudover har selskabet gjort det muligt for at yngre radiologer at søge tilskud til 

deltagelse i udenlandske kongresser, hvor modtageren skal præsentere et videnskabeligt 

arbejde.   

Som et led i rekrutteringen til specialet har vi besluttet at uddele 5 legater til 

årsmødedeltagelse til medicinstuderende med særlig interesse for radiologi – i år blev alle 

5 legater uddelt. 



 

Medlemsbladet 

Der er i år udsendt to medlemsblade til medlemmerne. Medlemsbladets redaktør, Karen 

Lind Ramskov stopper efter flere år som redaktør, DRS vil gerne benytte lejligheden til at 

sige hende en stor tak for indsatsen. Samtidig vil jeg gerne byde velkommen til vores nye 

redaktør Jonas Jensen fra Århus Universitetshospital. Vi vil endnu engang opfordre 

medlemmer til at sende indlæg til bladet og ideer til emner der kan behandles i 

medlemsbladet. Mailadressen til redaktøren er: medlemsblad@drs.dk 

Hjemmesiden  

DRS’ hjemmeside www.drs.dk har fået nyt og mere u-to-date lay-out og er nu fuldt oppe at 

køre. Martin Lundsgaard (webmaster) påbegynde re-designet i foråret 2015 og den nye 

hjemmeside startede op i sensommeren. Vi håber at mange af jer har besøgt siden og 

kommer til at bruge den i fremtiden. Ved spørgsmål vedrørende hjemmesiden kontakt 

venligst: webmaster@drs.dk. 

Derudover har vi fortsat en selvstændig hjemmeside med mange gode informationer 

vedrørende introduktions- og hoveduddannelsen i radiologi www.drs-uddannelse.dk. 

Michael Bachmann Nielsen er fortsat webmaster for denne hjemmeside. 

Sundhedsstyrelsen 

DRS har igen i år været repræsenteret i flere udvalg vedrørende udarbejdelse af diverse 

kliniske retningslinjer. DRS takker de medlemmer der har påtaget sig disse opgaver og vi 

sætter stor pris på indsatsen, også tak til specialeselskaberne som har været behjælpelige 

med at udpege kompetente medlemmer til posterne. 

Sundhedsstyrelsen har i 2015 op startet arbejdet omkring den nye DRG-gruppelogik 2017, 

som forventes implementeret i 2018. Der er nedsat en arbejdsgruppe i DRS-regi som er 

repræsenteret med en repræsentant fra hver af de 5 regioner. Tak til de 5 repræsentanter 

for at stillet op til det kommende DRG-arbejde.  

ESR 

ESR præsenterede i år en af ESR´s store satsning, iGUIDE, et klinisk 

beslutningstagningsprogram (CDS=clinical decision support system) som man håber at 

sælge til hospitaler i Europa. Det fungere indtil videre kun som en pilot på et sygehus i 

Barcelona. 

Derudover arbejder man i ESR med videreudviklingen af EDiR (European Diploma in 

Radiology) som er uddelt til over 1000 radiologer. Programmet bruges nu i lande som 

Polen, Tyrkiet og Catalonien som del af deres uddannelse af radiologer. ESR håber at 

kunne udvide brugen til flere lande. 

Et andet fokuspunkt i ESR er at styrke forbindelsen mellem ESR og de nationale 

selskaber. Dette forsøger man blandt andet via ECR, hvor der er sessioner fra udvalgte 
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lande. I år er Danmark sammen med de andre nordiske lande med i en Session ”Meet the 

nordic countries”, hvor emnet er mammaradiologi. ESR’s præsident deltog tillige om 

tordsagen ved vores sidste årsmøde 2015 i København.  

Andre initiativer 

Vi har i DRS bestyrelse besluttet at melde alle vores medlemmer ind som full members af 

ESR. Alle kan derfor nu benytte sig af de fordele der er ved at være full member, så som 

nedsat kongres-gebyr og brug af de mange e-learnings moduler der er i ESR-regi. 

Derudover vil vi tilbyde muligheden for at få fri adgang via DRS til IMAIOS, i første omgang 

for et år. I første omgang har vi 25 licenser med mulighed for at tilkøbe flere. Hvis man er 

interesseret kontakt da venligst sekretær Thomas Vejborg, sekr@drs.dk  

 

Jeg vil slutte min beretning med at takke de øvrige medlemmer i DRS bestyrelse – både 

nuværende og tidligere, for godt samarbejde i de forløbne år. Jeg vil også gerne takke 

arrangørgruppen bag årsmødet for den store indsats de har lagt i at arrangere endnu et 

flot møde.  

  

Kristina Rue Nielsen 

Januar 2016 
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