Formandens skriftlige beretning for 2016
Beretningen omhandler perioden fra januar 2016 til januar 2017

Dansk Radiologisk Selskab har 740 medlemmer. Heraf 707 ordinære lægelige
medlemmer (inklusive ikke erhvervsaktive- og pensionerede radiologer), 6
æresmedlemmer og 7 korresponderende medlemmer.
I det forløbne år er følgende DRS medlemmer afgået ved døden:
Jørgen Fog

Født 20.01.1926 Død 28.03.2016

Sven Winther Topp

Født 10.10.1945 Død 01.05.2016

Katja Krabbe

Født 25.03.1960 Død 01.06.2016

Hans Henrik Holm

Født 16.09.1931 Død 24.07.2016

Sven Erik Fischer Dettmer

Født 07.02.1948 Død 19.01.2016

Efteruddannelse, møder og kurser
Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder siden seneste generalforsamling. Referater
fra møderne ligger tilgængelige på hjemmesiden.
Selskabet har i det forgangne år været repræsenteret ved møder i ESR: ESR national
societies meeting (Kristina Rue Nielsen/Thomas Vejborg), Education committee (Elisabeth
Albrecht Beste), og ESR research commitee (Kristoffer Lindskov Hansen).
DRS 11. årsmøde blev afholdt 27.-29. januar 2016 i Odense, som tidligere år, i
samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin og Dansk
Ultralyd Diagnostisk Selskab. Møde-deltagelsen var stor og de videnskabelige sessioner
trak tilhørere i alle tre dage og der var desuden en stor og velbesøgt teknisk udstilling. Det
sociale arrangement onsdag foregik på HC Andersens hus og traditionen tro var der
festmiddag torsdag aften.
I 2019 er Danmark vært for den Nordiske Kongres i Radiologi. Kongressen afholdes i
København, hvilket gør at årsmødet i 2018 bliver afholdt i Odense frem for København.

Legater
DRS uddeler forskellige legater til fx deltagelse i årsmøder og kongresdeltagelse, herunder
RSNA. Legaterne er møntet på både yngre radiologer og til speciallæger i radiologi.
Nærmere information kan findes på vores hjemmeside: www.drs.dk
Igen i år er alle 10 legater til årsmødedeltagelse blevet uddelt, samt flere legater til
kongresdeltagelse, hvor modtagerne skulle præsentere et videnskabeligt arbejde.
Listen over årets legat modtager vil være at finde på hjemmesiden.
Som et led i rekrutteringen til specialet har vi besluttet igen i år at uddele 8 legater til
årsmødedeltagelse til medicinstuderende med særlig interesse for radiologi.
Medlemsbladet
Der er i år udsendt to medlemsblade til medlemmerne. Vi vil endnu engang opfordre
medlemmer til at sende indlæg til bladet og ideer til emner der kan behandles i
medlemsbladet. Forslag er meget velkomne og kan sendes til redaktør Jonas Jensen,
mailadressen er: medlemsblad@drs.dk
Hjemmesiden
Martin Lundsgaard (webmaster) påbegynde re-designet af vores hjemmeside i foråret
2015 og den nye hjemmeside startede op i sensommeren 2015. Hjemmesiden er fuld
oppe og kører og opdateres løbende med forskellige relevante informationer for specialet.
Som noget nyt kan man nu tilmelde dig et månedligt nyhedsbrev og få besked om nye
relevante informationer på hjemmesiden. Dette vil give mulighed for at få information om fx
forskellige kurser der afholdes inden for specialet, møder og kongresser, samt vigtige
informationer fra subspecialeforeningerne og DRS.
Vi opfordre alle interesseret til at melde sig til på hjemmesiden: www.drs.dk.
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.
Stafetten som webmaster for uddannelses-hjemmesiden giver Michael Bachmann Nielsen
nu videre til Martin Lundsgaard. I den forbindelse vil jeg vil gerne benytte lejligheden til at
sige Michael en stor tak for hans arbejde med DRS hjemmesider gennem tiden.
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.

ESR/ECR
ECR har i år valgt at have ekstra fokus på yngre læger i radiologien, kongressen har derfor
bl.a. et større antal sessioner for- og med yngre radiologer. Derudover er der som noget
nyt et fuldt parallelt program for radiografer.
I ESR arbejder man fortsat på at videreudvikle samt forbedre EDIR (European Diploma in
Radiology). Det europæiske selskab ser EDIR som en stor succes og håber på i fremtiden
at flere lande kommer til at gøre brug af muligheden for at tage et europæisk diplom i
radiologi. ESR arbejder på at gøre det enklere for den enkelte at tilmelde sig og tage
diplomet.
Den 8. november 2016 var det International Day of Radiology. Her havde man fokus på
mamma diagnostik. Mange medlemslande, herunder Danmark, var repræsenteret i det
store oplæg om emnet som ESR havde lavet. Fra dansk side bidrog Ilse Vejborg og
materialet kan findes på DRS hjemmeside – www.drs.dk.
Andre initiativer
Vi har i bestyrelsen valgt at Karen Damgaard Pedersen, Overlæge radiologisk klinik,
Rigshospitalet Blegdamvej, udnævnes til æresmedlem i DRS for hendes arbejde inden for
radiologien gennem årene. Karen er uddannet læge i 1975, er Dr.med fra 1983 og
speciallæge i radiologi i 1990. Karen har deltaget i flere videnskabelige arbejder, har stor
interesse for undervisning og bla undervist på flere A-kurser. Derudover har Karen
gennem tiden siddet i flere faglige tillidshverv inden for radiologi og i en periode været
adm. overlæge på Rigshospitalets røntgenafdeling.

Igen i år vil jeg gerne gøre opmærksom på at alle vores medlemmer også er full members
af ESR. Alle kan derfor 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.
Information om, hvordan man får sit ESR-medlemsnummer oplyst kan man finde på DRS
hjemmeside: www.drs.dk under medlemsfordele.

Vigtigt – I fremtiden vil meget information fra DRS-bestyrelse blive sendt pr. email og vi
opfordre derfor DRS medlemmer til at opdatere deres email-adresse hos lægeforeningen:
http://www.laeger.dk under ”mine data”.
Meget information vil også være at finde på DRS hjemmeside.

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 gene give en særlig
tak til Elisabeth Albrecht-Beste, der nu træder ud af bestyrelsen, for et lærerigt, godt og

udbytterigt samarbejde. 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 2017

