Referat af generalforsamling I Danske Radiologers Organisation (DRO)
Torsdag den 28. juni 2018 kl. 16.30
Generalforsamlingen afholdtes i Lægeforeningen Hovedstaden,
Stockholmsgade 55, 2100 København K.
store mødelokale (i kælderen),
Deltagere:

Peter Recke (PR) formand
Niels Kolthoff (NK) næstformand
Niels Skovgaard (NS) medlem

Afbud fra:

Thomas Mandøe (TM) sekretær
Elvira Skomorowska (ES) medlem (Kasser)
Kristoffer Lindskov Hansen (KL)

Dagsorden
1.

Valg af dirigent
PR vælges enstemmigt, og han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. PR
vælges som Referent.

2.

Formandsberetning
PR gennemgår formandsberetningen som godkendes. Beretningen er vedhæftet som
bilag 1.

3.

Beretning fra nedsatte udvalg. TM har fremsendt beretning fra UEMS som godkendes.
Beretningen er vedhæftet som bilag 2.

4.

Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.
Der er ikke indkomne forslag.

5.

Aflæggelse af det reviderede regnskab
Af personlige årsager har ES måttet opgive posten som kasserer og udtræde af
bestyrelsen. Funktionen som kasserer er overtaget af næstformand, Niels Kolthoff, som
fremlægger regnskabet, der er udarbejdet af revisionsfirmaet Christensen-Kjærulff,
København.
Regnskabet godkendes uden bemærkninger.
Regnskabet er vedhæftet som bilag 3.

6.

Suppleringsvalg af bestyrelsesmedlem.
ES fratrådt.
KL har meddelt, at han gerne stiller op til bestyrelsen, men desværre ikke kan deltage i
generalforsamlingen.
KL vælges og har efterfølgende bekræftet, at han modtager valget.

7.

Valg af revisor
Jan Christensen, overlæge, Radiologisk Afdeling, Bispebjerg, har ifølge NK indvilget i at
stille op som intern revisor. Han vælges herefter.

8.

Redegørelse for budget
Se nærmere under pkt. 5 og bilag 3.
Forslag: Uændret budget.
Beslutning: Uændret budget.

9.

Fastsættelse af kontingent.
Forslag: Uændret kontingent
Beslutning: Uændret kontingent i næste GF periode

10.

Eventuelt
Ingen indkomne punkter.

Der er aftalt konstituerende bestyrelsesmøde den 11. September kl. 16.30 i
Stockholmsgade 55 i kælderen.
GF afsluttes i god ro og orden kl 17.30.
Vh.
Peter Recke /referent.

Bilag1:

Formandens beretning ved Generalforsamlingen.
Ved PR.

18. juni 2018

Formanden for DRO's beretning ved generalforsamlingen den 28. juni 2018
Formandens beretning for året 2017/2018
Danske Radiologers Organisation (DRO) er en specialorganisation under Foreningen af Speciallæger (FAS).

Som medlem optages enhver læge, som er medlem af Den almindelige Danske Lægeforening, og som har
opnået ret til at betegne sig som speciallæge i radiologi.
Ved indmeldelse i FAS har speciallægen mulighed for at blive optaget i DRO. Øvrige interesserede optages
efter at have rettet henvendelse til bestyrelsen eller FAS’s sekretariat.
Organisationens formål er at varetage faglige, organisatoriske samt kollegiale interesser i samarbejde med
FAS.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:
Formand: Peter von der Recke, København
Næstformand: Niels Ulrik Kolthoff, København
Sekretær: Thomas Mandøe, København
Kasserer: Elvira Skomorowska, København
Praktiserende radiolog: Niels Skovgaard, København
Ingen er på valg i år, dog har Elvira Skomorowska valgt at trække sig af personlige årsager. Vi takker for
hendes mangeårige indsats med at være medlem af bestyrelsen
Formanden er født medlem af FAS’s repræsentantskab.
Sekretæren repræsenterer organisationens internationale relationer i
samarbejde med DRS indenfor UEMS.

DRO's bestyrelse har afholdt følgende aktiviteter i 2017-2018:

Der har været afholdt Generalforsamling med efterfølgende bestyrelsesmøde den 13. juni 2017 hvor
nuværende bestyrelse blev sammensat, Der blev holdt et bestyrelsesmøde den 12. september 2017 og 28.
november 2017.
I 2018 har der været afholdt et bestyrelsesmøde den 19. april 2018.

Økonomiprotokollatet
Som det fremgik af beretningen for 2013/2014, 2015/2016 og 2016/2017 var der med den nye overenskomst
gældende fra 1. oktober 2011 indført en samlet økonomisk ramme, økonomiprotokollatet, for
speciallægepraksis.
Der har løbende i FAPS nyt været opgørelser af forbrug, hvor det har fremgået, at radiologi samlet har et
overforbrug på 16 mio. kr. i 2014/2015.
På et møde den 1. februar 2016 med den daværende formand for FAPS blev reglerne for brug af vikarer
gennemgået og det store overforbrug inden for radiologi blev påtalt.
Det blev oplyst, at de praktiserende speciallæger i radiologi skal tilbagebetale de 16 millioner over de næste
år med en reduktion i honoraret på 2,5 % årligt. Det blev videre oplyst, at der er en særlig aftale for radiologi
om, at merforbrug ikke delvist modregnes af andre specialers mindre omsætning.
FAPS har oplyst, at tilbagebetalingen vil blive effektueret via en reduktion af specialets honorarer, indtil
overskridelsen er indhentet. Herved kommer klinikker med en stor omsætning til at bære en større del af
tilbagebetalingen end klinikker med en lille omsætning.
Endvidere er der opdaget en § 3 aftale fra 2008 angående udvidelse af den geografiske optag for de
radiologiske klinikker, det er i dag er en § 64 aftale i den nuværende overenskomst. Denne aftale er blevet
genforhandlet i 2016 og har angiveligt givet et provenu på ca. 1,9 mio. i vores favør.
På fællesmødet med FAPS forhandlingsudvalg den 16. maj 2017 blev det oplyst, at der ved aftale om
fastsættelse af knækgrænse og knæk til 40 % i 2013 var forudsat et knækprovenu på 8 mio. kr., som
imidlertid ikke er blevet realiseret.

Modernisering af specialet
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2017 blev det aftalt, at der skal foretages en
modernisering af radiologi som det første speciale efter ikrafttrædelse af den nye overenskomst. I
forbindelse med moderniseringen skal der samtidig aftales en løsning på tilbagebetaling af provenuet og på
den fortsatte store overskridelse af rammen.
På baggrund af et fællesmøde den 5 december 2017, hvor alle praktiserende radiologer var inviteret, blev
der lavet et oplæg til det kommissorium, der efterfølgende blev udarbejdet. Der var dog ikke repræsentanter
fra radiologi til stede ved det endelige møde, hvor kommissoriet blev vedtaget.
I moderniseringsgruppen har der været tre deltagere fra radiologi, mig som formand, Niels Skovgaard
udpeget af DROs bestyrelse og Marc Hansen som ressourceperson i sin egenskab af radiolog og medlem af
FAPS bestyrelse. Vi deltog alle tre i en række moderniseringsmøder, hvor der har været en grundig
gennemgang af alle vores ydelser med præcisering af indikationerne. Endvidere er ydelser (undersøgelser),
som må betragtes som obsolete, udgået, og der er udarbejdet en moderniseringsrapport med beskrivelse af
specialet.
Der har i forbindelse med møderne været debrifing, og på et af debrifingsmøderne blev taksterne
gennemgået på en projektor. Efterfølgende har der været et afsluttende møde mellem FAPS og Danske
Regioner. Forud for dette møde blev Marc Hansen og jeg mundtligt orienteret om forhandlingsresultat, som
var aftalt mellem FAPS og Danske Regioner. DROs repræsentanter har ikke deltaget i egentlige
forhandlinger, og forhandlingsresultatet er endnu ikke offentliggjort. Der er fra FAPS’ side annonceret et
fællesmøde i september måned.
Regionsbestyrelsen og FAPS´s repræsentantskab samt FAPS hovedbestyrelse
I beretningsperioden har jeg deltaget i FAPS års- og repræsentantskabsmøde den 6. - 7. oktober 2017.
Marc Allan Hansen genopstiller til FAPS’s hovedbestyrelse som repræsentant for valggruppe 7 (radiologer,
anæstesilæger og neurologer).
I perioden april 2015 – april 2017 var jeg formand for FAPS bestyrelse for Region Hovedstaden, og i kraft
heraf formand for samarbejdsudvalget i Region Hovedstaden. Den 1. maj 2017 trådte tilbage som formand,
men jeg forsætter mit arbejde i regionsbestyrelsen som menigt medlem.
En gruppe af de praktiserende speciallæger har (for egen regning) de sidste år haft et frugtbart samarbejde
med Rud-Pedersen Public Affairs ved Health Care Director Maja Barfod Hørsving og gruppen vil forsætte
med samarbejdet næste år.
Ny praksisplan for speciallægepraksis
Der er for øjeblikket en ny praksisplan for speciallægepraksis under udarbejdelse i Region Hovedstaden.
Som tidligere formand for FAPS regionsbestyrelse/nuværende medlem af regionsbestyrelsen deltager jeg i
arbejdet som repræsentant for FAPS.
Jeg kan oplyse, at specialet radiologi indgår i praksisplanen som et speciale på lige fod med de andre
specialer. Der er ikke særlige forbehold eller andet vedrørende specialet.

Økonomi
Økonomien i DRO er god med et forsat pænt overskud, så bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for de
næste 2 år.
Jeg vil takke bestyrelsen for godt samarbejde i året der gik.

M.v.h.

Peter Recke
Formand DRO

Bilag 2:

Beretning fra nedsatte udvalg.
UEMS, Section of Radiology ved TM.

UEMS Section of Radiology.
Beretning for perioden 2017/2018
til DRO’s generalforsamling 28. juni 2018.
UEMS repræsenterer de europæiske medicinske organisationer (European Medical Organisations),
og støtter det højeste niveau af træning og specialistuddannelse gennem den frivillige harmonisering af
specialist træningsprogrammer i Europa, herunder European Diploma in Radiology (EDiR).
Desuden sætter UEMS og herunder de forskellige specialistsektioner standarder for og udfører
akkreditering af undervisningsmaterialer, webinarer, kongresser m.m. i relation til CME (Continuous
Medical Education).
UEMS støtter den fri bevægelighed af speciallæger imellem de europæiske lande og
repræsenterer 1,2 mio speciallæger i 37 nationale medlemsorganisationer (Associations), 42
speciallæge sektioner og 12 multidisciplinære ”Joint Committees” (MJC).
UEMS har til huse i Domus Medica Europaea, 24 Rue de l’Industrie, BE-1040 Bruxelles, som leverer
sekretærhjælp til UEMS Radiology Section, fast sekretær er Francesco Tanzi.
Section Board:
Består af
 Præsident
 Vice Præsident
 Sekretær
 Kasserer
 +4 ordinære medlemmer
Siddende president i UEMS Radiology Section:
Prof. Dr. Paolo Ricci, Italien
Den officielle UEMS website er www.uems.net.
UEMS Section of Radiology findes på websiden www.uemsradiology.eu

Aktiviteter:
Møder:
I det forløbne år er der afholdt 2 møder i UEMS Radiology section,
den 30. september 2017 i Rom og 3. marts 2018 i Wien (under ECR).

ETAP/ETAP 2.0:
European Training Assesment Program.
Arbejder med området området ”How to turn your department into a radiology training reference centre”.
Nyt ETAP 2.0 projekt er søsat i samarbejde med EBR (European Board of Radiology) med det mål at
etablere akkreditering af uddannelsessteder med Certificate of Exellence for Training Centres. Tre
niveauer: Sølv, Guld og Platin.

European Bord of Radiology (EBR) og UEMS har indgået samarbejdsaftale, som fastsætter
retningslinierne og vurderingsproceduren i forbindelse med ansøgninger om akkreditering af
internationale uddannelsesarrangementer og kongresser både som live-arrangementer og e-learning.
Der er desuden løbende møder mellem UEMS secion of Radiology, delegates og QSSC ( Quality, Safety
and Standards Committee) angående:
 Audit and Standards
 eHealth and Informatics
 Radiation Protection
 Working Group on Ultrasound
 Working Group on Referral Guidelines
 Issues related to EMA (European Medicines Agency)
Referater fra disse møder kan ligeledes ses på www.uemsradiology.eu

ESR Ultrasound Working Group.
I 2015 spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 22000 ESR medlemmer. Der er nu udarbejdet rapport:
”Best Practice in Infection Prevention and Control in Ultrasound”.
Radiology Section har tilsluttet sig anbefalingerne i rapporten.

EDiR (European Diploma in Radiology).
Eksamen med diplom, som attesterer generelle
specialistkompetencer i Diagnostisk Radiologi.
Kandidaterne skal dokumentere mindst 4 års radiologisk ansættelse før tilmelding til eksamen.
Beståelses procent 78.
Deltagerantal:
2011

2014

2016

2017

2018

64

235

480

795

995

Eksaminationer afholdes 2-3 gange om året.
Der findes lignende eksamen i subspecialerne ”Interventionel Radiologi” samt
”Neuroradiologi”.

Økonomi: Balancen i UEMS-Radiology er 131.000 €.
Nye Medlemmer: Bulgarien, Iraq, Serbien og Tunesien.
UEMS Radiology’s årlige budget er for tiden 20.000 €. Aktuelt kun kontingentrestancer fra to
medlemslande.
DK’s andel er herefter 1,87% sv.t. 374,00 €. Reduktionen i kontingent er mærkbar for alle deltagende
lande.

Aalborg, 25. juni 2018
Thomas Mandøe
Sekretær DRO
DRO repræsentant i UEMS Section of Radiology

Bilag 3:

Danske Radiologers Organisation
Regnskab for 2017

Indtægter
Renter
Aktieudbytte
Kontingenter
I alt ind

31.12.16

31:12:17

0,00
1.868,00
31.200,00
33.068,00

0,00
2.102,40
31.524,72
33.627,12

Kursændring aktier
Udgifter
Gebyrer
Annoncering
Lægeforeningen
Gen forsamling
Lægeforen. Medlemsadm. 2017
Rejserefusion
Medlemsmøde 29/3 17
Best.møder
I alt ud

8.768,00

0,00
16.077,25

360,00
5.165,00
0
590,00
10.625,00
0,00
2.008,00
2.355,00
21.103,00

16.990,75

21.292,12

Opbevaringsdepot
Opsparingskonto
Driftskonto

68.544,00
236.756,17
18.285,28

77.312,00
249.440,29
17.925,28

Formue 31/12 17

323.585,45

344.677,57

Årets overskud

Formue 31/12 16
Balance (=overskud i drift)
Balance

315,00
4.658,75
0
0,00
10.187,50
916,00

-323.585,45
21.092,12
-200,00

København 15.6 2018

Niels Kolthoff
Kasserer DRO

Regnskabet er godkendt af
revisionsselskabet
Christensen/Kjærulf ved
revisor Iver Haugsted
15/6 18, jf.foreliggende
revisionsrapport

NB: ovenstående regnskab viser konteringerne i 2017. I revisionsrapporten er betaling for ekstern revision,
Kr. 3600 medregnet i 2017 rapporten, men da beløbet først forfalder og betales i 2018 indgår beløbet ikke
i ovenstående regnskab for 2017.
Vedr. kontingenter: 100 (6/1) +100 (7/1) +30690,88 (28/7)+391,98 (18/8)+216,84 (18/10)+25,02 (24/11)
Vedr. Gebyrer: 4 x 90
Vedr. medlemsmøde, 29/3 (oplægsholder) 2208 10/4
Vedr. best. Møder: 1355 2/1 (29nov16), 1000 9/3 (14febr17)

