Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab
17. januar 2019 – inden generalforsamlingen og et kort konstituerende møde efter GF
Mødested: København – Hos Kristina og i Maersk tårnet

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
1. Valg af referent
TV valgt.
2. Opfølgning på sidste/tidligere bestyrelsesmøder:
• ESR – leadership meeting 15. nov. Berlin. KRN + TV har
været på møde og fortalte kort om det – se referat i
beretninger under National Societies.
3. Mødets emner: GF + Kandidater til valg i udvalg.
• GF – i dag. (Deltager: 25 til rundvisning, mindst 35 til GF,
32 til middag)
• Regnskab: underskud på ca. 27.500 kr hvilket er
forventeligt.
• Kontingent uændret.
• 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
• ESR GF – KRN kommer med hvis hun kan nå det.
• CME - udvalget har ligget stille i mange år – KRN og
Kristoffer Lindskov Hansen har lavet nogle retningslinjer
for CME point til foredrag til Nordisk Kongres med
udgangspunkt i UEMS retningslinjer med inspiration fra
andre specialeselskaber. De blev gennemgået. Fremover

Opgaver /”hvem
har aben”
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vil forretningsgangen være at når der er kurser mm. Der
ønsker CME point skal ansøgningen gå gennem sekretæren
der sender det videre til CME-udvalget.
Skal vi oprette et udvalg i AI? Vi overvejer det.
SFPS- møde – opfølgning: vi afventer stadig referat. CT
rykker for referat.
Hvor står vi med gastromedicinerne og UL… Vi har fået en KRN+TV
mere detaljeret og mere realistisk beskrivelse af deres
målbeskrivelse. KRN + TV og DUDS mødes i dag.
CT
DCCG mangler arbejdskraft – plan, rykker…
KRN har skrevet ud til alle afdelinger men kun fået svar for
to afdelinger. Der rykkes én gang til af den nye formand
(CT) og derefter kan vi ikke gøre mere.
KRN+CT+MLH
Overdragelse af formandsposten – KRN overdrager
formandsposten til CT og MLH ændrer formandsmailen så
den videresendes til CT
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, når vi har tid.

5. Næstformandens meddelelser
• Holdning til om vi skal give gaver/blomster til medlemmer,
som har været aktive i DRS og går på pension – Det gør vi ikke,
da det bliver for tidskrævende og svært at holde styr på hvem
der skal have og hvem der ikke skal have gaver.
6. Sekretærens meddelelser
• 10 nye Imaios licenser.
• TV har i slutningen af november foretaget en oprydning i
medlemmerne af ESR ud fra de nyeste opdaterede lister fra
LVS. Der har i den forbindelse været en enkelt klage fra Niels
Egund der er over 70 og derfor ikke længere betaler
kontingent(og derfor ikke længere kan få del af
medlemsfordelene, specielt ESR medlemskabet)– vi skal i
foråret overveje om og hvordan vi skal lave en
medlemskategori der hedder erhvervsaktiv over 70 hvor der
betales fuldt kontingent, for vi kan ikke holde styr på hvem der
er over 70 og ikke er pensioneret. TV skriver til LVS.
• TV har desuden ryddet op i Imaios licenserne hvor 9 personer
fik licens men ikke længere var medlem af DRS – 3 af disse har
genindmeldt sig.
• Der er taget kontakt til LVS omkring GDPR – de arbejder på en
officiel skrivelse der kommer i løbet af foråret, men har

TV

•

•

allerede nu anbefalet mundtligt at vi skriver ud til alle vores
medlemmer at de skal bekræfte at vi sender deres oplysninger TV
bl.a. til ESR. Vi skal finde ud af hvordan vi gør det.
TV har rettet i indmeldelsesbrevet så alle nye medlemmer efter
1/1-19 accepterer de ”samtidig at vi opbevarer og bruger dine
oplysninger til opfyldelse af foreningens formål (se
vedtægterne) og at videresender dine oplysninger til ESR og evt.
Imaios såfremt du skulle ansøge om en sådan licens.”
Legater til Nordisk Kongres til yngre radiologer og
medicinstuderende. Ansøgningsfrist 1. februar. Dog er fristen
rykket til 15. februar for de medicinstuderende, da der er
jule/eksamensferie blandt redaktionerne i januar.
Hvis der ikke er nok ansøgere til stud. med. bruger vi disse
legater til de yngre radiologer.

7. Kassererens meddelelser
• Intet nyt.
8. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser
• Intet nyt
9. Suppleants meddelelser.
• Intet nyt.
10. Næste bestyrelsesmøde: ?
Fokuspunkt til mødet: ?
11. Evt.
•

Intet nyt.

12. Konstituerende møde efter geferalforsanlingen:
• Bestyrelsen konstituerede sig med CT som formand, AKH som
næstformand, TV fortsætter som sekretær, TB fortsætter som
kasserer, KRN som bestyrelsesmedlem uden portefølje. MLH
fortsætter som suppleant.
Hængepartier og ideer fra tidligere møder:
•
•

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?
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Klinisk konsekvens? Tillægsbeskrivelse? Skal man kontakte
primærbeskriver? – AKH har skrevet et udkast til en vejledning
– vi kigger på det til foråret.
Skal vi oprette et udvalg i AI? Vi overvejer det.
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.

