Beretninger fra udvalg i Dansk Radiologisk Selskab
Internationale udvalg:
European Society of Radiology (ESR):
ESR of Quality, Safety and Standards Committee (Tidl. Professional Organisation Committee)
v. Vibeke Løgager og Annika Langkilde
(Formand Dr. E Jane Adam)
Aktiviteter I ESR QSSC undergrupper, arbejdsgrupper og Task Force.
Audit og Standards Subkomiteen (Formand P. Cavanagh)
Audit værktøjet, 18 sikkerheds standarder og 26 niveau I kliniske audits er offentliggjort I december 2015
på ESR hjemmesiden ESR website.
1) Subkomite medlemmerne er nu i gang med udarbejdelse af niveau II standarder som fokuserer på 5
mål på servicekvaliteter nemlig: sikker behandling, effektiv behandling, værdig og respektfuld
behandling, behandling som tager højde for patientens behov (i rimelig tid) og endeligt sikkert
arbejdsmiljø for de ansatte.
2) Samarbejde med Patients Advisory Group (PAG) “patient rådgivnings foreninger”:
a. En køreplan vil blive offentliggjort op ESR hjemmesiden
b. Indlægget” ”Patientcentreret omsorg i klinisk radiolog: Sætter vi virkelig i først række?” Kan
høres lørdag den 5 marts kl 08.30-10.00 i lokale L8 ved ECR2016. Sessionen ledes af
P.Cavanagh og N. Bedlington.
3) Ved EuroSafe Imaging session 4: kan man overvære ”You can definitely do audits” (Lørdag den 5.
Marts 2016 kl 16.00-17.30). Denne session omhandler trinene i at etablere nationale Audit
programmer i Ungarn så vel som de allerede etablerede nationale programmer i England samt en
præsentation af ESR Audit værktøjerne vil blive præsenteret og P. Cavanagh vil opfordre
tilhørerne til at etablere audit på deres respektive afdelings niveauer.
eHealth and Informatics Subcommittee (Formand O.Ratib)
1) Siden den 7. Oktober 2015 har der været adgang til et ”Åbent skabelon bibliotek” kaldet open
template library (https://open.radreport.org) . Det er dannet under det strukturerede
beskrivelsers initiativ, et fælles projekt mellem ESR og RSNA. Det er således nu også tilgængeligt for
ESR medlemmer.
2) Offentliggørelse af resultaterne fra teleradiologi høringen vil være tilgængelige forud for ECR2016.
Management in Radiology (MIR) Subcommittee (P. Mildenberger)
1) Subkommiteen har organiseret det årlige MIR møde 2015 (8-9. Oktober, 2015 i Barcelona/ES).
2) MIR@ECR 2016 sessioner:
a. MIR1 Communication in radiology (fredag den 4. Marts 12:15–13:45, Room D2)
b. MIR 2 Improving quality and safety in radiology (fredag den 4. Marts 14:00– 15:30, Room

D2)
c. MIR 3 Improving radiology departments (fredag 4. Marts, 16:00–17:30, Room D2)
Radiation Protection Subcommittee (P. Vock)
1) Igangværende arbejde er at undestøtte EuroSafe Imaging Campaign.
2) EC Paediatric tender project – PiDRL: De endelige Europæiske Guidelines angående DRLs for
Pædiatrisk billeddannelse vil blive sendt til ”The European Commission” til januar 2016.
3) ESR iGuide (ESR’s CDS project): forberedelserne til pilot testninger er startet i forskellige
Europæiske lande.
4) MELODI / Medical RP Research Strategic Agenda: Det langsigtede mål er at skabe synlighed og at
generere Europæisk finansiering der kan støtte forskning i reduktion og beskyttelse i forbindelse
med medicinsk bestråling. Det endelig strategiske forsknings formål er at finde nøgleemner til brug
for ansøgninger til de kommende projekter under HORIZON 2020 project CONCERT.
5) Global Summit on Radiological Quality and Safety (GSRQS) Fandt sted den 10- 11. oktober 2015 i
Barcelona/ES. Hovedemner var forbedret træning, kundeservice og professionalisme og sikkerhed.

Arbejdsgruppen for Ultralyd (M. Claudon)
1) Et dokument over resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen om ultralydsprobe hygiejne er
underudarbejdelse.
2) Artiklen “Imaging patients with renal colic—consider ultrasound first” Er publiceret i Insights Into
Imaging den 21. maj 2015.
3) Artiklen “How to diagnose acute appendicitis -ultrasound first” forventes publiceret i Insights Into
Imaging omkring ECR 2016.
4) Der vil være følgende sessioner ved ECR 2016
a. Joint Session med ESR, EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in
Medicine and Biology) og ESPR (European Society of Paediatric Radiology) med emnet:
Contrast enhanced ultrasound (CEUS) in paediatrics (Lørdag den 5 marts, 16:00–17:30,
Room O)
b. ESR Working Group on Ultrasound: Minimising the risk of transmitting infections through
ultrasound: is current practice sufficient? (torsdag den 3. Marts, 16:00–17:30, Room O).
EMA (European Medicines Agency) Task Force (O. Clément)
1)

Task force har organiseret en session ved ECR 2016: Brain hypersignals after repeated
gadolinium administrations (fredag den 4. marts, 08:30–10:00, Room E2).
2) Igangværende emne er harmonisering af informationer om iodholdige kontrast stoffer.

ESR National Societies Committee
v. Kristina Nielsen og Thomas Bjerre
Den 20/11-2015 afholdtes "Leadership Meeting" i ESR. DRS var repræsenteret ved kasserer Thomas Bjerre.
Dagen indledtes med en præsentation af ECR´s store satsning, iGUIDE, et klinisk
beslutningstagningsprogram (CDS=clinical decision support system) som man håber at sælge til hospitaler i
Europa. Det er indtil videre kun i prøvekørsel på et sygehus i Barcelona. Derudover var der diverse oplæg og
diskussioner om blandt andet publikationer inden for radiologi og fremtiden for disse i den papirfrie

fremtid. Oplægsholdere fra Schweiz og Rumænien fortalte om mobilitet blandt radiologer i Europa fra hver
sit perspektiv som henholdsvis modtager og afgiver af radiologer, mens et oplægsholder fra England
fortalte om deres store udfordring med radiologmangel. Et andet emne var strålebeskyttelsesinitiativer og
endelig var der diskussion om for- og bagdele ved "structured imaging reports".
Derudover arbejder man i ESR med videreudviklingen af EDiR (European Diploma in Radiology) som nu 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 lande. I år er Danmark sammen med de andre
nordiske lande med i en Session ”Meet the nordic countries” hvor emnet er mammaradiologi.

ESR Education Committee:
v. Elisabeth Albrecht-Beste og Mette Ramsdal Poulsen (s)
Ved kongressen i marts 2015 blev valgt en ny formand for Education Committee, og siden er der intet sket.
Dette en stor kontrast til den meget aktive formand årene før, som arbejdede intensivt med flere
initiativer, herunder målbeskrivelsen.
Det har været spændende at have været Dansk Radiologisk Selskabs repræsentant de sidste 4 år, som er
det maximale ifølge ESR, jeg fratræder posten i forbindelse med kongressen i marts 2016.

ESR Research Committee
v. Vibeke Løgager
(Formand: Prof. Hans-Ulrich Kauczor)
Aktiviteterne og ansvaret i den tidligere ESR arbejdsgruppe om ”Imaging Biobanks” og ESR arbejdsgruppen
om ”Research Education and Training” er nu overgået til ESR Research Committee bestyrelsen.
1) Artiklen: “Research education in Europe: an opinion paper by the European Society of Radiology”
blev offentliggjort den 13. marts, 2015 i Insights Into Imaging.
2) Artiklen “ESR Position Paper on Imaging Biobanks” blev offentliggjort den 22. maj, 2015 i Insights
Into Imaging.
3) Sammarbejdet med BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure European Resources Research Infrastructure Consortium):
-Hovedformålet med dette samarbejde er at fremme og synligøre ”imaging biobanks”, samt at
koordinere anstrengelserne ved at etablere en Europæisk ”imaging biobank” infrastruktur og sikre
forbindelse til allerede eksisterende biobanker.
-I en fælles workshop der fandt sted den 7. oktober, 2015 ved ESRLearning Centre i Barcelona/ES,
diskuterede de to parter deres samarbejde og fandt områder med interessefællesskab.
-et fælles notat fra de to organisationer blev underskrevet den 11. november 2015.

-Et fælles MIABIS (Minimum Information About Biobankdata Sharing) med DICOM (Digital Imaging
and Communications in Medicine) er blevet etableret.
-En session omhandlende udfordringer hermed med titlen:” Biobanks meet imaging”, arrangeret i
fælleskab af de to organisationer vil finde sted ved ECR 2016 om fredagen den 4. marts, 08:30–
10:00 i Studio 2016.
4) Samarbejdet med ERS (European Respiratory Society)
-En artikel udført i samarbejde mellem organissationerne: ”ESR/ERS white paper on lung cancer
screening” er fornylig offentliggjort i Insights Into Imaging og European Respiratory Journal den 1.
maj, 2015.
- En ny revideret udgave af ESR-ERS fælles aftalegrundlag er under udarbejdelse.
-ESR er involveret i udviklingen af en stage III hjælp og App om lungecancer screening.
-Den fælles arbejdsgruppe ar oganiseret en session til ECR 2016med titlen:“Imaging of airways:
what the respirologist needs to know” (Lørdag den 5. marts, 14:00– 15:30, Studio 2016).
Aktiviter i ESR Research Committee (undergrupper):
European Imaging Biomakers Alliance Subcommittee (formand S. Trattnig)
Aktiviteterne i den tidligere ESR subkomite vedrørende Imaging Biomarkers, ESR subkomite vedrørende
Personalised Medicine og ESR-EORTC arbejdsgruppen er nu inkluderet i EIBALL.
1) Artiklen: “Magnetic Resonance Fingerprinting - a promising new approach to obtain standardized
imaging biomarkers from MRI”udkom den 24. marts, 2015 i Insights Into Imaging.
2) Samarbejde med EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer).
3) Antallet af radiologer i EORTC sygdoms orienterede grupper er øget.
4) Artiklen: A risk-management approach for imaging biomarker driven clinical trials in oncology”,
udarbejdet i fællesskab mellem: EORTC (Y. Liu), EANM (A. Chiti), ESR (H.-U. Kauczor and S. Trattnig)
and NCI (National Cancer Institution – L.K. Shankar) blev publiseret i september 2015 in Lancet
Oncology.
5) Subkomiteen har organiseret en faglig udfordrings session: ved ECR 2016: “An introduction to
European Imaging Biomarkers Alliance (EIBALL)” (torsdag den 3. marts, 16:00–17:30, Room F1).

ESR Radiology Trainees Forum
v. Tina Bødker Madsen tina.b.madsen@gmail.com og Karen Lind Gandrup (s)
Igen i 2015 blev der på ECR afholdt RTF-Rising Stars Lounge med informationsområde, ”Meet and Greet the
ESR President” og gentagelse af 2014-succesen RTF-lunch, hvor ca. 25 landes delegerede kunne mødes og
”netværke”. Der afholdtes også den årlige GF; bl.a. blev den nye publikation ”Becoming a radiologist”
fremvist.
RTF har det forgangne år bl.a. arbejdet med at udvide samarbejdet med trainee-grupperne i RSNA- og ACRregi, og det diskuteres, om der skal oprettes en Facebook-gruppe i stedet for RTF-online forum. Endvidere
arbejdes fortsat med mere gennetrængende PR-strategi, bl.a. gennem opdaterede oversigter over

universiteter og dekaner i de enkelte lande, og fortsat opdaterede lister over radiologer under uddannelse.

European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)
v. Søren Rafaelsen
ESGAR´s årsmøde i 2015 blev afholdt i den meget varme del juni måned i La Defénce, Paris. Der var mange
danske deltagere til mødet.
Næste årsmøde (nr. 27) bliver afholdt i Prag d. 14. til d. 11. juni 2016. Nogle af emnerne vil være:
”Commen clinical problems in abdominal radiology: pain, trauma, bleeding, incidentalomas”, ”Colorectal
oncologic imaging”. Der vil også være mange spændende Work shops med bla. RFA, CEUS, lever MR,
abdominal pædiatrisk radiologi, pancreatit, pancreas cancer, “How to write a research paper”
Så sæt kryds i kalenderen og tag til byen med de hundrede tårne, Karls broen og Tycho Brahes grav.
Følgende andre ESGAR workshops er planlagt:
Advanced Oncology, Lisabon, Portugal
Pancreas, München, Tyskland
Liver Imaging, Edinburgh, Skotland
CT colonography, Gøteborg, Sverige
Acute Abdomen, Amsterdam, Holland

22. januar 2016
7. – 8. april 2016
28.-29. april 2016
18.- 20. maj 2016
27.-28. oktober 2016

ESGAR har flere radiologiske konsensus guidelines på hjemmesiden om Lever specifik kontrast, CT kolografi,
MR af rektum. I øjeblikket arbejdes der med en Delfi konsensus rapport om ultralyd-påviste galdeblære
polypper. For yderligere information: www.esgar.org, her er også oplysninger om ESGAR certificerings
program med to niveauer, Certificate of Distinction (Level I) and Certificate of Excellence (Level II).

International Society of Radiology
v. Michael Bachmann Nielsen, Kristina Rue Nielsen, Nikolaj Borg Mogensen og Birthe Højlund Bech
Der har ikke været nogen henvendelser fra ISR i 2015. DRS er medlem ligesom andre landes radiologiske
selskaber. Der arrangeres en internal kongres hvert andet år, næste gang i september2016 i Argentina. ISR
har en hjemmeside: http://www.isradiology.org som dog ikke synes at opdateres så tit.

The European Union of Medical Specialist - Radiology Section (UEMS)
v. Annika Langkilde
Dette er første årsrapport fra UEMS fra min hånd, idet jeg i januar 2015 overtog posten efter Birthe Højlund
Bech.
UEMS (Union Eurpéenne des Médicins Spécialistes, Europæiske Forening af Speciallæger) et selvstændigt
europæisk forum for speciallæger, undertegnede er dansk repræsentant i den radiologiske sektor.
UEMS beskæftiger sig med tre hovedområder; 1. Europæiske anliggender (agerer talerør overfor EU, 2.
Harmonisering af uddannelse (CESMA) samt 3. akkreditering (EACCME).

Med hensyn til CME godkendelse af kurser i DK foregår dette via LVS, som igen kommunikerer med UEMS.
Der har i år været afholdt to møder i udvalget: 7. marts i Wien og 24 oktober i Bruxelles, jeg deltog i mødet i
Wien.
De væsentligste punkter der har været behandlet i 2015 er:
Åbning af ”Domus Medica Europaea”, UEMS’ eget ”hovedkvarter”, som er beliggende i Bruxelles nær
parlamentet. Sekretariatet er flyttet ind, og UEMS mødet, radiologisk sektor i oktober blev afholdt der.
EU kommissionen har udarbejdet en rapport om CPD (continous personal development) i EU, rapporten
dækker både tandlæger, læger og sygeplejerskers videreuddannelse og er financieret af EU healthprogramme. Konklusionerne i rapporten er at CPD opfattes og behandles forskelligt i de enkelte EU – landeDer var enighed om at CPD bidrager til patientsikkerheden, men der foreligger begrænset forskning af
området. Hovedbarrieren for CPD er mangel på tid og økonomi. Et Europæisk samarbejde med udveksling
af erfaringer og metoder på området vil fremme CPD i de enkelte nationer.
EACCME (European Accreditation Council for CME) aktiviteter. I januar blev aftalen med American Medical
Association fornyet. Dette betyder at gensidig CME akkreditering kan fortsat foregå og de implicerede har
indvilliget i at påtage sig ansvaret for CME.
CESMA (council for European Specialists Medical Assessment). Der er I 2015 udarbejdet en guideline til at
udarbejde gode MCQ (multiple choice) eksaminer. Desuden guidelines til organisering af og udvælgelse af
eksaminatorer til Europæiske postgraduate eksaminer.
Der er besluttet at nedsætte ”Multidsiciplinary Joint Committee in Breast Care.
Desuden blev ESRs EDIR (European Diploma in Radiology) i år godkendt af UEMS. Dette var ikke helt uden
diskussion på mødet idet EDIR administreres af EBR (European Board of Radiology), som er en organisation
dannet af ESR, og nogen mente således at ESR godkender deres egen eksamen. Imidlertid er der ifølge
formanden for UEMS Section of radiology, dr Paolo Ricci, planer om yderligere samarbejde mellem UEMS
og ESR bl.a en plads for UEMS i EBR education and standards committee.
http://www.uemsradiology.eu/

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR)
v. Birthe Højlund Bech og Michael Bachmann Nielsen
Michael Bachmann Nielsen og undertegnede er DRS repræsentanter i styrelsen. Styrelsen mødes en gang
årligt til ECR i Wien, senest lørdag den 7 marts 2015, samt på nordisk kongres de år den afholdes.
Foreningens har i det forløbne år haft følgende aktiviteter:
I september måned afholdtes Nordisk Kongres i Malmø. Den holdtes sammen med den årlige svenske
røntgenuge, og der var over 2000 deltagere fra alle personalegrupper. Der var et omfattende fagligt
program som havde temaet personalised imaging. Forelæsningerne blev for en stor del afholdt på svensk
men der var et gennemgående engelsksproget program i den ene af foredragssalene. Foreningen havde
arrangeret en nordisk case competition med 2 deltagere fra hvert nordisk land. Her var mange spændende
cases, sejren gik til en kollega fra Island. Mødet giver god mulighed for at være sammen med vores nordiske
radiologkolleger. Programmet indeholdt også mulighed for et studiebesøg på MAX IV laboratoriet i Lund et unik synkrotronlysanlæg som skal indvies 21.juni 2016. Anlægget skal anvendes til industriforskning, er
baseret på røntgenstråling og skal undersøge alle typer af materialer, såsom klipper og fossiler, men skal

også anvendes til at studere radiobiologiske effekter på væv og biomedicinsk imaging. Den længste tunnel
hvor strålen sendes er 528 meter lang.
I 2016 uddeles et rejsestipendium for yngre læge som skal støtte et besøg på en radiologisk afdeling i et
andet nordisk land. Stipendierne uddeles i marts og skal anvendes indenfor 1 år.
Næste nordiske kongres bliver på Island i Reykjavik 29.6.1.7.2017.
I 2019 er DRS vært for kongressen – mere følger.

Acta Radiologica
v. Anne Grethe Jurik og Michael Bachmann Nielsen (s)
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt styrelsesmøde i Acta Radiologica (AR) 9. september
2015, Malmø. Der blev på mødet giver følgende relevante informationer:
Årgang 2014, volumen 55, udkom i 12 numre, i alt 1.280 sider, hvilket er en udvidelse med 2 numre
sammenlignet med 2013.
Indsendelse af manuskripter til tidsskriftet har været stort set uændret. I 2014 blev der indsendt 843
manuskripter mod 849 i 2013 og 878 i 2012. Det vil være ønskeligt med flere skandinaviske artikler i
tidsskriftet, så alle opfordres til at anbefale tidsskriftet til publisering.
Den gennemsnitlige tid fra accept til artikler kommer på print er faldet via udvidelsen til 12 numre.
Medlemsprisen er trods dette forblivet uændret, men prisen på institutters abonnement er øget med 15%
for at dække udgifterne. Desværre er antallet af institut-abonnementer dog faldet fra 197 i 2013 til 174 i
2014.
Antal dage fra indsendelse af manuskript til accept/reject har gennemsnitlig været ca. 6 uger inklusiv evt.
tid til revision. Der arbejdes løbende med at nedsætte denne periode, og der var i 2014 kun 27 dage fra
indsendelse til første afgørelse mod 29 dage i 2013. Accepterede artiklerne kommer dog fortsat hurtigt i
PubMed og bliver tilgængelige via ”Epub ahead of print”. Dette foregår automatisk og uden omkostning for
forfatterene, men hvis man ønsker et manuskript gjort frit tilgængeligt (open access option) skal der
betales et gebyr til forlaget Sage. Online tilgang til AR manuskripter har været populært med over 100.000
artikel-downloadinger i 2014.
Tidsskriftets Impact Factor er øget i 2014 til 1,60 mod 1,35 i 2013 og 1,33 i 2012. Dette skyldes bla. at
editorerne har haft fokus på, at accepterede manuskripter skal have høj videnskabelig kvalitet. I 2014 blev
31% af de indsendte manuskripter accepteret til publikation mod 34% i 2013.
Det etablerede online søster tidskriftet ”Acta Radiologica open” http://mc.manuscriptcentral.com/srad-sr)
har været populært med 95 indsendte manuskripter i 2014, hvoraf 70% blev accepteret til publikation.
Tidskriftet anvendes ikke kun til case reports, men også til originale artikler uden væsentlige metodologiske
aspekter. Dette online tidsskrift er forfatter-betalt; økonomien er baseret på betaling af ca. 600 GBP per
publikation, men artiklerne gennemgår sædvanlig peer review og indiceres i PubMed/MEDLINE databasen.
Manuskriptbehandlingen er uændret digital via Manuscript Central (mc.manuscriptcentral.com/srad) og
varetages af SAGE (www.sagepub.com). Adgang til tidsskriftes fås via DRS’ hjemmeside hvor der er et Acta

logo til login. Der logges på vha. medlemsnummeret til DRS og en personlig adgangskode som erhverves
ved første login. Der er mulighed for e-mail alert med oversigt over artikel via Acta’s hjemmeside.
Xenia Forsselliana stipendiet blev i 2014 tildelt Dr. Björn Peters et al., Skaraborg Hospital, Skövde, Sverige,
for artiklen ”A study of clinical complications and risk factors in 1001 native and transplant kidney biopsies
in Sweden“. Acta Radiol 2014; 55: 890-896.

Scandinavian Japaneese Radiological Society
v. Finn Mathiesen og Kyoko Sakata Rasmussen (s)
JSRS kunne holde sit 30 års jubilæum i 2015, det blev stiftet i 1985 med det formål at fremme samarbejdet
mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer og ved at
afholde fælles videnskabelige symposier. Det mere teknisk betonede Nordic-Japan PACS symposium har
været afholdt siden 1990, med det formål at udveksle erfaringer om udviklingen af PACS som modpol til
den centraleuropæiske og amerikanske dominans i en tid før DICOM standarden. Siden 1993 har to
selskaber afholdt fælles symposier.
(Tidligere fælles symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998, Oslo 2001, Yamagata 2004,
Stockholm 2006, Tokyo 2008, Vejle 2010, Tokyo 2012 og Turku 2014).
De frie foredrag har 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.
Japan Society for the Promotion of Science har bedt organisationen Danske Universiteter om at
bekendtgøre muligheden for at søge JSPS Postdoctoral Fellowships (12-24 måneder) for påbegyndelse
mellem 1. april og 30. november. Danske Universiteter vil gennemgå danske ansøgninger og årligt
anbefale op til to ansøgere til JSPS. http://dkuni.dk/Internationalt/Japan-og-Kina/Japan
Selskabets næste kongres ”Progress i Radiology 2016” bliver det 11. Japanese Scandinavian Radiology møde
og det 14. Nordic Japan PACS møde, det afholdes i Tokyo 15.-17. september 2016 med Tetsuhisa Yamada
fra Japanese Red Cross Medical Center som præsident. Mødet holdes i relation til det Japanske
Radiologiske Selskabs 52. efterårsmøde. Yderligere oplysning på www.nms.ac.jp/jsrs/jsrs2016.html eller via
www.jsrs.dk
Næste Nordiske kongres afholdes i 2018 i Norge nærmere bestemt i Bergen med Ingfrid Salvesen Haldorsen
fra Haukeland Universitets Hospital som præsident. I 2022 har Stockholm lagt billet ind på mødet i Sverige.
JSRS omfattende netværk står til rådighed for alle DRS medlemmer, så hvis man har ønsker om
studieophold eller forskningssamarbejde med radiologiske afdelinger i Japan eller de andre Nordiske lande,
så kontakt selskabet, så vil vi finde afdelinger med tilsvarende interesser og formidle kontakten.
Undertegnede har været sekretær for den skandinaviske del af selskabet siden 2001, og havde
formandskabet fra 2006 og frem til Vejle mødet i 2010. Siden 2013 har jeg været webmaster på selskabets
hjemmeside www.jsrs.dk

Nationale udvalg:
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (Tidl. Dansk Medicinsk Selskab)
v. Birthe Højlund Bech, Nikolaj Borg Mogensen, Vibeke Løgager, Annika Langkilde, Kristina Rue Nielsen og
Thomas Bjerre(s)
Intet nyt.

Uddannelsesudvalget
v. Elisabeth Albrecht-Beste og Mette Ramsdal Poulsen (s)
Ingen større ændringer i forhold til året før.
Næsten alt kursusmateriale og programmer er nu blevet elektroniske og tilgængelige på www.drsuddannelse.dk, en stor tak til alle som har gjort dette muligt. Der bliver på kurserne fortsat fokuseret på
deltagerinvolvering og afholdelse af test. Kursernes rækkefølge for kursisterne er i tiltagende grad
individuel og forsøges fortsat afpasset til det daglige kliniske arbejde for at øge udbyttet mest muligt.
Delkursuslederne i diagnostisk radiologi har igen i 2015 leveret en fremragende engageret indsats. De
fortsatte positive kursusevalueringer afspejler det store arbejde fra delkursuslederne, som også har hjulpet
med målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i diagnostisk radiologi.

Delkursuslederne og stedet for kursusafholdelse har været uændret:
Abdominal radiologi: Eva Fallentin & Eli Rappeport, København
Fysik & Radiobiologi: Erik Andersen, København
Kar/intervention: Lars Lønn, København
Mammaradiologi: Walter Schwartz, Odense
Muskuloskeletal radiologi: Anne Grethe Jurik & John Gelinck, Århus
Neuroradiologi: Edith Nielsen & Mette Hjørringgaard Madsen, Århus
Onkologisk radiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus
Pædiatrisk radiologi: Graziella Andersen og Karin Kastberg Pedersen, Ålborg
Teknik & Strålebeskyttelse: Hanne Waltenburg & Lars Møller Sørensen, København
Thoraxradiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus
Urogenital radiologi: Arne Hørlyck & Jan Solvig, Århus
Stor tak til Eli Rappeport, Bispebjerg Hospital, som har valgt at ophøre med hvervet som delkursusleder, Eli
bliver fra 2016 erstattet af Kirstine Hermann, Herlev Hospital.

Ligeledes stor tak til John Gelinck, Aarhus Universitetshospital, som bliver erstattet af Arne Lücke, Aarhus
Universitetshospital
En meget stor tak for altid flittig hjælp fra sekretær Linda Schumann, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet.
Mange kursister henvender sig til os, og Linda yder en fremragende indsats i kontakten og med at bevare
overblikket.

Efteruddannelsesudvalget
v. Michael Bachmann Nielsen, Birthe Højlund Bech, Kristina Rue Nielsen, Kristoffer Lindskov Hansen,
Thomas Bjerre og Martin Lundsgaard.
Udvalget tager sig af årsmødet. I 2015 blev det afholdt i København i samarbejde med Radiograf Rådet,
Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin samt Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab. I alt deltog
460 inklusive udstillere. Der var et lille oveskud som deltes med Radiograf Rådet som medarrangør. Fra DRS
var Birthe Højlund Bech overordnet ansvarlig for udstillingen og Michael Bachmann Nielsen overordnet
ansvarlig for det videnskabelige program. Årsmødet har en samlet omsætning på omkring en million
kroner, vi har et CVR nummer og fører momsregnskab, og har revisor til regnskabet.
Stor tak til alle i udvalget, alle der medvirkede til at arrangere i øvrigt, til deltagere og firmaer.
Årsmøderne i 2016 og 2018 holdes i Odense, i 2017 i Århus. I 2019 holdes Nordisk Kongres for Medicinsk
Radiologi i København

Webmaster - DRS hjemmeside
v. Martin Lundsgaard
I 2015 har vi relanceret Dansk radiologisk Selskabs hjemmeside www.drs.dk i et nyt og mere tidssvarende
layout. Bestyrelsen har holdt flere møder omkring indhold på den nye side, der gik ”live” i sommeren 2015.
Vi har fået god feedback fra flere medlemmer og løbende opdateret siden.
Vi har haft fokus på at give opdateret adgang til hvem der er radiologiske repræsentanter i officielle udvalg,
en opdateret kalender funktion for radiologiske møder, konferencer og kurser samt en officiel nyhedsside
for radiologisk selskab.
Derudover er der etableret en lukket Facebook gruppe for radiologisk selskab
(https://www.facebook.com/groups/danskradiologiskselskab/). Intentionen er at nyheder fra selskabet
også kommer på i denne gruppe, og at der i dette regi er mulighed for debat og diskussion i radiologisk regi.
Medlemskab af gruppen godkendes af radiologisk selskab.
Hjemmesiden præsenteres på generalforsamlingen, og forslag samt ris/ros modtages gerne på
webmaster@drs.dk

CME udvalg
v. Niels Skovgaard
Intet nyt.

Koordinerende Uddannelsesråd
v. Elisabeth Albrecht-Beste (formand), Arne Lücke (erstatter Vibeke Fink), Mette Ramsdal Poulsen, Susanne
Sletting, Pernille Greisen, Rikke Norling (YL).
Igen i 2015 har udvalget mødtes fire gange. Udvalget har arbejdet med revision af den faglige profil, det
faglige vurderingsskema og revision af målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen. Desuden opfølgning
på brugen af komptencevurdering.
I starten af 2015 blev Pernille Greisen speciallæge, og ophørte med posten som yngre lægemedlem, men
blev genvalgt til udvalget som repræsentant med erfaring i tidligere målbeskrivelse.
Efter at Vibeke Fink Jensen ophørte med at være region Nords postgraduate kliniske lektor, er der endnu
ikke ansat en ny, men uddannelsesansvarlig overlæge Arne Lücke fungerer som sådan og er kommet med i
udvalget. Som ny yngre læge repræsentant blev Rikke Norling Andersen valgt ind.
Vibeke Andrée Larsen, Rigshospitalet fratrådte udvalget efter generalforsamlingen. Meget stor tak til
Vibeke for lang tids interesse og vedvarende indsats for uddannelsen. Ligeledes stor tak til Vibeke Fink
Jensen for indsatsen i rådets arbejde, ikke i så lang tid, men meget flittigt.
Jeg vil endnu engang takke rådets medlemmer for det store engagerede arbejde der fortsat udføres, især i
fritiden. Det er meget nødvendigt og givende at samarbejde på landsplan, det er gavnligt for faget, og alle
rådets medlemmer har igen været gode sparringspartnere omkring de regionale ansættelsesudvalg og i
arbejdet i de regionale uddannelsesråd.
Jeg vil også gerne takke de afdelinger hvor rådets medlemmer er ansat, afdelingerne har alle bidraget til
frigørelse af tid til rådets ret store arbejdsopgaver indenfor speciallægeuddannelsen i 2015.

