Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab
11. april 2018
Mødested: København Cafe La Esquina

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Anette Koch Holst
(AKH), Charlotte Trampedach (CT), Martin Lundsgaard Hansen (MLH)
Dagsordenspunkter

Opgaver /”hvem
har aben”

1. Valg af referent
TV valgt.
2. Opfølgning på sidste/tidligere bestyrelsesmøder:
• Tin og Tobias fra RH har sagt ja til at blive redaktører for
medlemsbladet.
3. Mødets emner: Årsmødet i år, næste år og Nordisk Kongres
• Vedr. årsmødet – Odeon var ikke optimalt flere lokaler var
for langt væk og for små og andre var for store. Forslag om
en ”Honary lecturer” til 10.000-15.000 kr til at trække folk
til årsmøde / nordisk kongres.
• Nordisk kongres bliver 19. maj på Radisson i København
• Betaling af bestyrelsesmedlemmer til Nordisk kongres –
DRS betaler selv for bestyrelsesmedlemmerne ligesom de
andre tilknyttede selskaber selv betaler for deres
medlemmer.
• GF 2019 – skal ligge inden Nordisk Kongres – inden 1. maj.
Vi kunne prøve at lave en generalforsamlingsdag for DRS
og subspecialeselskaber. Vi foreslår torsdag d. 17. januar
2019. f.eks. med foredrag 13-15 og DRS GF fra 15-16
underselskaberne derefter. Spisning på Storms pakhus fra
kl 18 – voucher udleveres på DRS GF. Vi holder
bestyrelsesmøde inden. Vi lægger hovederne i blød om
foredragsholder.

KRN

4. Formandens meddelelser
• Iguide – TV og KN vores første møde med Iguide på ECR Systemet virker gennemarbejdet men er egentlig kun
beregnet til klinikere for at vejlede i deres valg af
undersøgelser og kan laves som et plugin til SP med popup men vi tror at det ville være de færreste klinikere der
ville bruge det. Vi kan dog reklamere for det på vores
hjemmeside da værktøjet ville kunne være interessant for
specielt yngre radiologer. Vi skriver kort om de på
hjemmesiden.
• KRN var til foredrag om structured reports – alle kan
åbenbart uploade reports uden censur og ingen RIS
selskaber arbejder med det. Næppe relevant for os
aktuelt. Hanne Heebøl er repræsentant.
• Japansk/nordiskforening – Finn Rasmussen stopper –
Kyoko der er suppleant er ikke interesseret. KRN prøver at
finde en og ellers slår vi det op på facebook.
• Der er ikke så mange medlemmer af vores facebook
gruppe – CT skriver et kort reklametil medlemsbladet.
• Forespørgsel fra neuroradiologisk selskab - MLH svarer.
• Holdningsbrev DRS/DUDS ang. almen medicin og POC-UL –
til hjemmesiden.
• Hvor står vi med gastromedicinerne og UL. KRN og TV var
til møde med DUDS og Peter Thielsen (som er
gastromediciner). Der blev lagt op til at gastromedicinerne
gik hjem og arbejdede med en mere detaljeret og mere
realistisk beskrivelse af deres målbeskrivelse så vi kan tage
stilling til det. Vi skal holde et møde med dem igen, men
mødet skal være med både DUDS og DRS. Vi afventer.
• ESR – clinical audit, hvad gør I på jeres afdelinger? Der er
ikke rutinemæssige audits efter hvad vi ved i bestyrelsen.
KRN taler med Hanne Waltenburg fra SiS
• Den nye ESUR guideline bl.a. med grænse for eGFR ned til
30 – er kommet på hjemmesiden. Vi vil foreslå
uroradiologisk selskab lave en ”læse-let” version med
flowchart.
• Heldagsmøde – har vi behov for det i år? – evt. emne
• Gennemgang af afdelingsledelserne i radiologi – vi har
behov for en liste og den er nu lavet ud fra kendte
oplysninger.
• Vi skal forberede os på at der i 2019 skal vælges mange til
nationale og internationale udvalg mm..
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5. Næstformandens meddelelser
• 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? – det har været oppe i SFR for noget tid
siden og blev skrinlagt til vi har fælles RIS-PACS i regionen. Det
bliver taget op snart igen.
6. Sekretærens meddelelser
• Problemer med LVS fortsat – TV er nu kommet på det
elektroniske tilmeldingssystem der har eksisteret siden marts
2017 men der kom først besked om det til TV i januar 2018 da
de skrev at de ikke længere ville indtaste de lister med nye
medlemmer vi sendte til dem. Der har været korrespondence
frem og tilbage men de vil ikke melde de ca 30 medlemmer ind
vi har sendt til dem og heller ikke 4 medlemmer de har glemt at
melde ind fra starten af 2017. TV skriver rundt til de berørte
medlemmer at de må melde sig ind igen.
• LVS har skrevet at jeg ville få lister med nye medlemmer
månedligt så jeg kan sende videre til ESR, men de lister får jeg
heller ikke.
• ACTA -der er problemer med adgang fra vores hjemmeside –
ACTA kræver fast ip-adresse og det har vi åbenbart ikke – MLH
kigger på det.
• 13 nye Imaios licenser – reklame på hjemmeside og i
medlemsblad + bruger de licensen? Data om brug kunne måske
hentes – TV skriver til Imaios.
• Stempel til DRS – der mangler et logo i høj nok opløsning til at
man kan få lavet stempel. MLH kigger på det.
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7. Kassererens meddelelser
• Intet nyt.
8. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser
• Klagesager hvordan skal vi følge op på emnet klagesager? AKH
foreslår at vi forfatter et brev til Lægeforeningen hvor vi gør
opmærksom på de radiologiske problemer.
• Radiografiens/radiologiens dag 8. november 2018 – emnet

AKH

•
•

bliver Cardiac Imaging.
Forslag om folder om radiologi til medicinstuderende.
Forslag og at der bliver oprettet et ”årshjul” – hvad der skal
laves på bestemte tidspunkter og hvilke deadlines der er.

9. Suppleants meddelelser.
• Intet nyt.
10. Næste bestyrelsesmøde: 29/8-18 hos Anette kl. 9.30
Fokuspunkt til mødet: Årshjul + Kandidater til valg i udvalg.
11. Evt.
•

Intet nyt.

Hængepartier og ideer fra tidligere møder:
• Radiografiens/radiologiens dag 8. november 2018 – emnet
bliver Cardiac Imaging.
• Forslag om folder om radiologi til medicinstuderende.
• Forslag og at der bliver oprettet et ”årshjul” – hvad der skal
laves på bestemte tidspunkter og hvilke deadlines der er.
• 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.

