Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab
24. januar 2018
Mødested: Odense til årsmødet

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Anette Koch Holst
(AKH), Charlotte Trampedach (CT)
Dagsordenspunkter
1. Valg af referent
TV valgt.
2. Opfølgning på sidste/tidligere bestyrelsesmøder:
• Gastromedicinerne –kort opfølgning: SST er orienteret og
vil være opmærksomme på problemet og SFR Sjælland er
enig i vores udmelding. Der skal holdes møde med Peter
Thielsen og Bjørn Skjoldbye (Formand for DUDS) om det.
• Kort opfølgning.
Nationalt referenceprogram for IIH (Idiopatisk
Interkraniel Hypertension) – de vil gerne have vores
opbaking oficielt. Sendes til Neuroradiologisk selskab, da
neuroradiologerne er involverede i udredningen.
Mail-udsendelse til medlemmerne via LVS virker ikke.
TV + KRN
Ny redaktør mangler – Tin og Tobias fra RH kunne
være interesserede. KRN følger op.
Lars Larsen ang. kontrol af monitor til specielt CTdiagnostik – Vi opfordrer til at det bliver sendt i høring i
specialerådene og sundhedsfagligt råd.
3. Mødets emner: Generalforsamling
• Valg:
Bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlem - Anette – genopstiller
Suppleant – Martin Lundsgaard Hansen - stiller op
• ESR:
ESR Education Committee: Dr. Mette Ramsdal Poulsen -

Opgaver /”hvem
har aben”

•
•
•
•

•

•

•

1st term
ESR Quality, Safety and Standards Committee: Dr. Annika
Langkilde - 1st term
ESR Research Committee: Dr. Kristoffer Lindskov Hansen 1st term
Æresmedlem: Arnulf Skjernall er foreslået for hans arbejde
i scandinaviske ACTA.
Fortælle om vores arbejde med klagesager.
Fortælle om kommunikation med gastromedicinere.
Vi vil i budgettet 2018 og fremover støtte de 4 foreninger
af yngre radiologer med hver 5000 kr per år til drift af de
fungerende foreninger. Pengene er primært møntet
driften generelt såsom støtte til foredragsholdere,
hjemmeside mm. Det er ikke meningen at pengene skal
bruges til forplejning.
Skal vi lave et rejselegat? – støtte til ulønnet
uddannelsessophold på en afdeling i udlandet af minimum
1 måneds varighed – ”fellowship legatet” Vi bliver enige
om at op at oprette op til 2 legater på op til 10.000 kr.
Ansøgning senest 1 måned før – vi tager det med til
generalforsamlingen.
Der er problemer med at bestille hotel til årsmødet for de
afdelinger der skal bestille via et bureau da DRS har
forhåndsreserveret værelserne på hotellet. Vi skal finde ud
af hvordan det kan lade sig gøre.
Årsmødet: CT er tovholder og AKH og TB bliver chair for
sessionen om klagesager.

4. Formandens meddelelser
• Se siden sidst.

5. Næstformandens meddelelser
• Intet nyt.
6. Sekretærens meddelelser
• Problemer med LVS – listerne er ikke opdaterede, vi får ikke
oplysninger og de er ikke til at komme i kontakt med. TV og
KRN tager kontakt til LVS.
7. Kassererens meddelelser
• Regnskabet er klar med et pænt plus pga. at legaterne for

2017 først bliver betalt i 2018.
8. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser
• Intet nyt.
9. Suppleants meddelelser.
• Intet nyt.
10. Næste bestyrelsesmøde: 11. april kl 8.30 – 14-30
Fokuspunkt til mødet: Intet fokus
11. Evt.
•

Intet nyt.

Hængepartier og ideer fra tidligere møder:
• Manglende abdominal-radiologisk forening – vi forespørger
igen flere abdominal-radiologer at de danner en forening.
Vi tager det op igen til foråret.
• Vi skal arrangere noget særligt i forbindelse med selskabets
100 års dag.
• 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?
• Computerassisteret diagnostik er som omtalt på GF et ukendt
område – vi kunne tage det som et emne til næste årsmøde.

