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Opgaver /”hvem
har aben”

1. Valg af referent
TV valgt.
• Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde :
• ESR-Leadership-meeting i Barcelona 17.-18. nov. Kristina
og Thomas har været med. Det var et spændende møde.
Der blev fortalt om initiativer for at få de yngre radiologer
med til ECR såsom gratis kongresgebyr mm. Der var
foredrag om de nye EU regler for datasikkerhed der skal
implementeres i 2018 – det meste mener vi at vi allerede
opfylder, men noget nyt er at patienter skal have ret til at
blive glemt og få slettet sine data. Der er stiftet en ny
underforening for ”hybrid imaging” og var oplæg om
hvordan fusionen af radiologiske og nuklearmedicinske
afdelinger kan fusioneres. Der var oplæg om hvordan
radiologien kan være en større del af forskningen og
hvordan vi bliver ved med at være en central del af
hospitalerne og patientforløbene også efter der evt i
fremtiden kan blive implementeret computerbaseret
diagnostik.
• Møde d. 19.9 ”stråleregulativ og henvisninger” – EAB og
AKH deltager og forbereder en præsentation til mødet om
hvilke systemer og retningslinjer der er.
AKH holdt et oplæg om berettigelse, henvisning, kontrol
og patienten i centrum.
Der skal udarbejdes et oplæg/rapport til sundhedsstyrelsen
fra hver af de 5 regioner om hvilke konkrete systemer der
sikrer at vi på de radiologiske afdelinger har styr på
strålebeskyttelsen – det er de respektive repræsentanter fra
de forskellige regioner der udarbejder materialet.
• EAB og CT var til møde om dimensioneringsplanen og
antallet af uddannelsesstillinger ligger fast totalt set og de
enkelte specialer skal så ”kæmpe” indbyrdes for at få flere
uddannelsesstillinger.
• DRS sponsorerer en middag ved det første
specialespecifikke kursus med et lille oplæg om DRS for EAB
at skabe en bedre kontakt til de nye kursister. Budget
bliver 400 kr. pr mand. Vi gør det til foråret.
• AKH har udarbejdet et papir om regler for tjenesterejser og
transportgodtgørelse. Den eneste usikkerhed der er er
forholdene om rejseforsikring ved udenlandsrejser. AKH
har undersøgt dette og man er dækket via arbejdsgiverens
forsikring, når man har fået fri med løn fra sit almindelige
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KRN
• Vedr. vores manglende repræsentation i udvalget der
deltager i udarbejdelsen af kræftpakker har KRN fundet
en person i onkoradiologisk forening, der kan
repræsentere os, det har været en udfordring af komme i
kontakt med sundhedsstyrelsen – KRN prøver igen.
• KRN og TV har holdt et møde med webmaster og
hjemmesiden er blevet revideret og teksten om DRS er
kommet på. Der er også kommet en nyhedsbrevfunktion.
2. Formandens meddelelser
• Hvad skal nyhedsbrevet indeholde?
Vi kan gratis sende mails ud til vores medlemmer, bl.a. er
adviseringen om årsmødet sendt ud. Spørgsmålet er om vi
mere generelt skal sende information ud for vores
underforeninger og i så fald hvordan. Der er enighed om
at vi kun sender mails vedr. forhold der direkte vedrører
DRS f.eks. årsmøde og generalforsamlingen direkte til alle
medlemmer og at der kan adviseres for f.eks. diverse
subspeciale-kurser via nyhedsbrevet som vores
medlemmer aktivt skal tilmelde sig.
• Ad hoc sagkyndig til whiplash-problemstillinger:
SIS har fået en henvendelse fra en kiropraktor der gerne TB
vil have lov til at bruge røntgengennemlysning til
diagnostik af whiplash patienter. SIS har behov for en der
kan hjælpe dem med om det giver mening. Normalt
betragter de det ikke som en modalitet der skal ligge hos
kiropraktorer – KRN har haft svært ved at finde nogen
relevante personer. TB prøver at kontakte Anne Grethe
KRN
Jurik
• Generelt har det i nogle henseender været svært at finde
sagkyndige til forskellige arbejdsgruppen. Vi fortsætter
med primært at spørge subspecialeforeningerne og
sekundært forsøge at annoncere på vores hjemmeside.
• Årsmødeplanlægningen går som planlagt. Vi skal afholde
nordisk kongres i 2019. Birthe Højlund stopper og KRN
skal sammen med Kristoffer Lindskov Hansen stå for det.
KRN ønsker at komme med til Nordisk Kongres for at se
hvordan det afholdes inden vi skal arrangere det – Det
betaler DRS via årsmøde kontoen.
• Hvem skal være æresmedlem? Vi har endnu ikke modtaget
nogen indstillinger til æresmedlemmer via vores opslag på
hjemmesiden. Vi har diskuteret hvilke personer der skal
være æresmedlemmer i år og er blevet enige om at vælge
to – en fra Århus og en fra København.
3. Næstformandens meddelelser
• EAB kar holdt møde med delkursuslederne og der er
kommet konkurrence om hvem der skal være
delkursusleder.
• Mht. profilering af specialet ville det være en ide at få en
udefra f.eks. en journalist eller et firma til at være fast
tilknyttet til at udarbejde materiale.
• Det kunne være en idé at være medlem af flere udenlandske
EAB?
radiologiske foreninger for at få adgang til materialer
herfra, f.eks. den svenske, engelske og de to amerikanske.
• Karkirurgerne arbejder endnu mere aktivt for at få
karinterventionsradiologien over til deres speciale.
• EAB stopper som næstformand som prioritering pga. stort
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4. Sekretærens meddelelser
• Vedr. Imaios. Der er bestilt 16 nye licenser i november.
• Der er opslået legater efter de nye retningslinjer også i de
medicinstuderendes blade i Aalborg, Århus, Odense og
København.
• Problemer med ACTA – Anne Grethe Jurik har sendt det videre TV
til ACTA.
5. Kassererens meddelelser
• Retningslinjer for ensartet nomenklatur – Der er kommet en
forespørgsel om vi vil være med til at opfordre til at der bliver TB
brugt den nye nomenklatur specifikt i dette tilfælde for
prolaps. Vi opfordrer til at diskussioner om nomenklatur skal
tages i subspeciale-foreningerne. Og vi bakker op om
anbefalingerne derfra. TB svarer.
6. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser
• Radiografiens dag den 8. november. Skal vi promovere vores
speciale mere end vores udmeldelse på hjemmesiden. F.eks.
have (få lavet) en folder om radiologien ligesom radiograferne
har – skal på to-do listen for 2017 – AKH laver et udkast.
• Der er kommet en forespørgsel om oprettelse af en fælles
AKH
procedurekode for myelomatoseundersøgelse. AKH
undersøger mere og vender tilbage.
7. Suppleants meddelelser.
• Intet nyt.
8. Mødets emne: Generalforsamling
• Vedtægterne gennemgåes igen: KRN har skrevet de
nye rettelser ind, TB har rettet stavefejl mm.
Vedtægterne sendes med ud.
• Mht. rytme for valg til udvalg har problemstillingen
for flere udvalg været at når en person vælges til et
udvalg som det er nu går der op til 1 år før deres
funktion træder i kraft. Vi prøver fremover at
indstille personen i efteråret og vælge dem endeligt
til generalforsamlingen i januar.
• Valg til bestyrelsen: TB, KRN og TV genopstiller.
AKH blev valgt sidste år og er ikke på valg. EAB
genopstiller ikke.
9. Næste bestyrelsesmøde: 25. januar kl. 8-10 og evt. i frokostpausen i
Århus til årsmødet.
• Fokuspunkt til mødet: Generalforsamling
10. Evt.
• Intet.
Hængepartier og ideer fra tidligere møder:
• Hvad kan vi gøre for at fremme arbejde for kliniske
retningslinjer.
• Second opinion. Har vi nationale retningslinjer for, hvordan vi
agerer, hvis vi er uenige i en beskrivelse af en given
radiologisk undersøgelse, som vi bliver bedt om at vurdere
sekundært? Klinisk konsekvens? Tillægsbeskrivelse? Skal
man kontakte primærbeskriver? – tages på et kommende
møde.
• Computerassisteret diagnostik er som omtalt på GF et ukendt
område – vi kunne tage det som et emne til næste årsmøde.
• Manglende abdominal-radiologisk forening – vi foreslår flere
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• Manglende abdominal-radiologisk forening – vi foreslår flere
abdominalradiologer at de danne en forening.
• EAB kigger på om vi skulle have en session om patientklager til
næste årsmøde.
• EAB har været et møde hvor der blev debatteret det at der i
sundhedsstyrelsen arbejdes på en ny stillingsstruktur, hvor afd.
læge stillingerne formentlig nedlægges og overlægestillinger
formentlig skal graderes. Vi skal forberede os på dette i form
af at karakterisere radiologiens arbejdsopgaver. Vi prøver at få
et heldagsmøde til foråret.

