Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab
8. november 2018
Mødested: Odense – Hos AKH

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

Opgaver /”hvem
har aben”

1. Valg af referent
TV valgt.
2. Opfølgning på sidste/tidligere bestyrelsesmøder:
• ESR – leadership meeting 15. nov. Berlin. KRN + TV
• 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
KRN
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. – KRN skriver til Margit Mantoni for at finde ud af
mere. Vi oplyser om det til GF og opfordrer folk til at
melde sig til et festudvalg(dato for festen 28.11.20).
• Radiografiens/radiologiens dag er i dag 8. november 2018
– emnet bliver Cardiac Imaging – Thomas Skårup
Kristensen er kontaktperson.
3. Mødets emner: Årshjul + GF + Kandidater til valg i udvalg.
• GF - i KBH 17. januar i Maersk tårnet med foredrag 1315.30 og DRS GF fra 15.45-16.45 og underselskaberne
derefter og herefter middag fra kl. 17.45. Mindre oplæg
om hvad der rør sig i underselskaberne. Vi mødes kl 10 på
RH eller hos KRN.
• Der er valg til de fleste udvalg – hvem der stiller op til hvad
blev gennemgået.
• På valg – TV, KRN, TB og CT – KRN fratræder som formand,
men stiller gerne op som menigt bestyrelsesmedlem. CT

stiller op til formandsposten.

4. Formandens meddelelser
• CME- udvalget har ligget stille i mange år – KRN og
Kristoffer Lindskov Hansen har talt om at der skal laves
nogle retningslinjer for CME point til foredrag til Nordisk
Kongres(mere akut problemstilling da mange deltagere fra
udlandet har brug for dette) og senere til andre danske
foredrag, f.eks til årsmødet – med udgangspunkt i UEMS
retningslinjer med inspiration fra andre specialeselskaber.
KRN
KRN vil gerne gå ind i arbejdet sammen med KLH. Der er
enighed om at bestyrelsen bakker op om det og giver CME
point til Nordisk Kongres.
• Henvendelser omkring Gastrointestinalt Billeddiagnostisk
kursus der for kirurgerne er flyttet så de kirurger der bliver
færdige til maj ikke kan nå at få det og vi er blevet bedt om
om vi ekstraordinært kan tage imod deres kursister og
undervise dem i de relevante kompetencer og skrive under
på deres papirer – Vi mener ikke at det er en gangbar
løsning og har sagt nej.
• Akutmedicinsk speciale fra Odense – der er forespurgt om
alle de uddannelsessøgende i akutmedicin kan få et
fokuseret ophold på 2 uger i UL på Odense – det ligger
uden for de aftalte rammer.
• DCCG mangler arbejdskraft – plan…
Mona Rosenkilde, AUH, fratræder sin post i DCCG’s
bestyrelse og Henrik Nørgaard og Birgitte Svolgaard
træder også ud DCCG. Der er fra DCCG’s formand Lene
Iversen et ønske om en regulær radiologisk arbejdsgruppe
under DCCG. KRN har talt med Birgitte Svolgaard om hvilke KRN
muligheder der er og vi skriver ud til klinikledelserne
landet over og gør opmærksom på problematikken og at
der mindst skal være én der er i arbejdsgruppen pr
relevant afdeling og at der mangler 2
bestyrelsesmedlemmer. KRN skriver.
• Beskrivende radiografer ol. – opfølgning på henvendelse
fra Aalborg. Der er kommet rapport fra inspektorbesøg fra KRN+MLH
Kolding som også påpeger problemstillingen i at det i
tiltagende omfang er beskrivende radiografer der
varetager beskrivelse af knogle RTG – KRN og MLH
formulerer et svar.

•

Overdragelse af formandsposten – KRN begynder lige så
stille at introducere CT til formandsposten og cc’er alle
relevante mails.
• Hvor står vi med gastromedicinerne og UL… Vi har fået en
mere detaljeret og mere realistisk beskrivelse af deres
målbeskrivelse. KRN + TV og DUDS mødes.
• Mht. praktiserende læger og UL, er der tale om et evt.
møde om hvad de ønsker og hvad vi evt. kan bakke op om.
KRN og TV aftaler et møde med DUDS.
5. Næstformandens meddelelser
• Middag for kursister – vi har gjort det igen tirsdag d. 2 oktober
og arrangementet var vellykket.
• Akutmedicinsk billeddiagnostisk A-kursus – CT bliver
kursusleder og første kursus bliver på BBH i 2019.
6. Sekretærens meddelelser
• 29 nye Imaios licenser.
• Kan beskrivende radiografer blive medlem af DRS? Ja
beskrivende og forsknings radiografer, beskrivende og
forsknings kiropraktorer kan ekstraordinære ikke-lægelige
medlemmer.
• Der begynder nu at komme restancelister mm fra LVS.
• Legater til Nordisk Kongres til yngre radiologer og
medicinstuderende. Ansøgningsfrist 1. februar.
• Når nye legater til årsmødet skal slås op skal de gamle opslag
slettes.
• Vi skriver til LVS om hvordan vi skal forholde os til GDPR.
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7. Kassererens meddelelser
• Intet nyt.
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. KRN underskriver
og sender det ind.
• Årshjulet blev opdateret og bliver revideret løbende.
• 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
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– vi kigger på det til foråret.
9. Suppleants meddelelser.
• Intet nyt.
10. Næste bestyrelsesmøde: KBH den 17. januar 2019 kl. 10
Fokuspunkt til mødet: Generalforsamling
11. Evt.
•

Intet nyt.

Hængepartier og ideer fra tidligere møder:
•
•
•
•

•
•

Der besluttes at der nu åbnes for medlemssiden hvor der er
adgang til ACTA. MLH + TV har ikke nået det endnu.
Stempel til DRS – der mangler et logo i høj nok opløsning til at
man kan få lavet stempel. MLH har ikke nået det endnu.
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.

