Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab
29 august 2018
Mødested: Odense – Hos AKH

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:
• Stempel til DRS – der mangler et logo i høj nok opløsning
til at man kan få lavet stempel. MLH kigger på det.
• Radiografiens/radiologiens dag 8. november 2018 – emnet
bliver Cardiac Imaging – Thomas Skårup Kristensen bliver
kontaktperson.

MLH

3. Mødets emner: Årshjul + Kandidater til valg i udvalg.
• Årshjul – årets arbejdsopgaver blev gennemgået og
nedskrevet.
• GF – Odense – Der er kommet spørgsmål om vi har tænkt
over om GF skal være i Odense da GF så ikke er i KBH i 6 år.
Det besluttes at GF bliver i KBH 17. januar f.eks. Teilum
med foredrag 13-15 og DRS GF fra 15-16 underselskaberne KRN
derefter og herefter middag fra kl. 18. Tema om f.eks.
kunstig intelligens eller opgaveglidning.
• På valg – TV, KRN, TB og CT – KRN fratræder som formand,
men stiller gerne op som menig bestyrelsesmedlem. CT
stiller op til formandsposten.
4. Formandens meddelelser
• DCCG mangler radiologisk arbejdskraft. Mona Rosenkilde,
AUH, ønsker at fratræde sin post i DCCG’s bestyrelse og
Henrik Nørgaard går ud da han ikke længere arbejder med
det dagligt. Birgitte Svolgaard er stadig med i gruppen.
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Henrik Nørgaard har givet en lang række forslag med
mulige kandidater som er i kontaktforum. Der mangler
således en bestyrelsespost i DCCG. Desuden er der fra
DCCG’s formand Lene Iversen et ønske om en regulær
radiologisk arbejdsgruppe under DCCG. KRN taler med
Birgitte Svolgaard om hvilke muligheder der er og tilbyder
at vi kan hjælpe med at skabe kontakt til klinikledelserne
landet over.
Lene Iversen beskriver også et overordnet problem med
radiolog deltagelse i DMCG’erne – AKH taler med Jon
Asmussen om der generelt er problemer med mangel på
radiologer i de multidisciplinære arbejdsgrupper.
KRN er blevet kontaktet af den uddannelsesansvarlige ovl.
fra Ålborg hvor der er præsenteret for et ønske fra
klinikchefen (og højst sandsynligt fra steder endnu højere
oppe i systemet) om at finde opgaver til radiografer,
sonografer og kiropraktorer (beskrivende radiografer til
skaderøntgen, og skift af nefrostomikatetre, sonografer til
abdominale skanninger og aortadiameter måling og
kiropraktorer til beskrivelse af MR columna lumbalis). Der
er desuden rygter om en uddannelse af radiografer i RTG
thorax og CT-C i støbeskeen. Vi har generelt holdningen at
vi er bekymrede over udviklingen men har også forståelse
for den lokale ledelsesret når der ikke er muligt at
rekruttere radiologer. DRS har i 2013 skrevet et
holdningsbrev om beskrivende radiografer. Vi formulerer
et nyt holdningsbrev til hjemmesiden og medlemsbladet.
MLH og KRN skriver.
Regnskab for Årsmødet 18 – overskud 50.119,ISR arbejdsgruppe – MBN ønskede ikke at være med heri.
Han har prøvet at få gang i ISR i årevis.
ESR – leadership meeting 15. nov. Berlin. KRN + TV + TB
Valg af medlemmer til udvalg i DRS – vi talte om de
medlemmer af udvalg der er på valg til næste GF.
Revidering af EU guideline for battered child. Karin
Kastberg – økonomisk hjælp til sekr. Vi giver op til 5000 kr
til formålet.
Revised ESR European Training Curriculum sendes til
uddannelsesudvalget.
Hvor står vi med gastromedicinerne og UL… Vi afventer
stadig en mere detaljeret og mere realistisk beskrivelse af
deres målbeskrivelse så vi kan tage stilling til det.

KRN

AKH

KRN+MLH

KRN+TV+TB

•

Mht. praktiserende læger og UL, er der tale om et evt.
møde om hvad de ønsker og hvad vi evt. kan bakke op om.

5. Næstformandens meddelelser
• Charlotte og Anette har været til møde om berettigelse af
røntgenundersøgelser – specielt fra praksis i SIS. Mødet var
primært information fra os til dem.
• Middag for kursister – vi gør det igen – tirsdag d. 2 oktober.
6. Sekretærens meddelelser
• Problemer med LVS fortsat – 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 har nu skrevet rundt til de berørte medlemmer at de må
melde sig ind igen og i alt 8 af de ovenstående medlemmer har
ikke meldt sig ind – der er skrevet til dem at de ikke længere er
medlem af DRS
• LVS har skrevet at der månedligt vil komme lister med nye
medlemmer så der kan sendes videre til indmeldelse i ESR, men
de lister kommer fortsat ikke og de lister der på forespørgsel er
sendt kan ikke bruges. Så der er i juli blevet rekonstrueret lister
over nye medlemmer ud fra data fra indmeldelserne på
læger.dk og ud fra autorisationsregisteret krydschecket med
tidligere indsendte lister. Listerne er sendt til ESR så
nyindmeldte medlemmer også kan få reduceret pris til ECR
2019.
• 11 nye Imaios licenser og flere på venteliste. Der er hentet data
om brug fra Imaios i april og set ud fra et års brugsdata er der
ca 1/3 der ikke bruger deres licens og kun 1/3 der bruger den
en gang om måneden eller mere. Aktuelt (juli 2018) er der 177
der har fået licens til Imaios og for tiden er der tiltagende
interesse og der er også en del der melder sig ind primært for
at få Imaios.
7. Kassererens meddelelser
• De 5000 kr til foreningerne af yngre radiologer er delt ud til 2?
foreninger. Tidligere beslutning var at der gives 5000 pr år til
drift og foredragsholdere men ikke forplejning, men de skal
selv søge om pengene med plan om arrangementer.
• Mht. tidligere emne om monitorkvalitet er det nu gennemført
og det har ikke skabt de frygtede problemer.

8. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser
• Klagesager hvordan skal vi følge op på emnet klagesager? AKH
har forfattet et brev til Lægeforeningen hvor vi gør
opmærksom på de radiologiske problemer.
• 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? – AKH har skrevet et udkast til en vejledning
– vi kigger på det til næste møde
• 100 års dagen for DRS – i 2020/21 – TB har fundet en bog
udgivet af DRS i 1995 (100 året for RTG) hvor DRS historie er
opridset mm. Det fremgår at DRS er stiftet 29. november 1920
og ikke i 1921 som vi troede. Vi vil gerne fejre det med en stor
fest og vil reklamere for et festudvalg ved GF.
9. Suppleants meddelelser.
• ACTA -der har været problemer med adgang fra vores
hjemmeside – ACTA kræver fast ip-adresse og det har vi
åbenbart ikke – MLH har fået styr på det.
• Der besluttes at der nu åbnes for medlemssiden hvor der er
adgang til ACTA. MLH + TV
10. Næste bestyrelsesmøde: Hos Anette den 8. november 2018
Fokuspunkt til mødet:
11. Evt.
•

Intet nyt.

Hængepartier og ideer fra tidligere møder:
•
•

•
•

Forslag om folder om radiologi til medicinstuderende.
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.
Computerassisteret diagnostik er som omtalt på GF et ukendt
område – vi kunne tage det som et emne til næste årsmøde.

AKH+Alle

MLH +TV

