Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab
8.april 2019 i Odense hos AKH

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

Opgaver /”hvem
har aben”

1. Valg af referent
TV valgt.
2. Opfølgning på sidste/tidligere bestyrelsesmøder:
• Generalforsamlingen og det efterfølgende arrangement
forløb virkelig godt.
3. Mødets emner:
• Årshjulet gennemgået igen.
• Hjemmeside
AKH
- NKR om Spinal Stabilisering til hjemmesiden. AKH
- Liste over æresmedlemmer til hjemmesiden.
- Der mangler medlemsblade.
- MIR legatet skal fjernes – det eksisterer ikke længere.
- Opdatering af juniorinspektorer både på vores
hjemmeside og STPS.
• STPS opfølgning:
- Opfølgning mødet 13/12 – referatet er kommet.
- Sagkyndige – der er flere der har meldt sig, men der
mangler fortsat kandidater inden for flere subspecialer.
Vi fortsætter det opsøgende arbejde.
- ”Individdage” hos Styrelsen for Patientsikkerhed – 4/4,
oplæg om radiologi ved ovl. Trine Torfing, OUH.
• Nordisk Kongres
- Status – at NCR planlægningen er godt i gang og skrider
fremad og der er fin tilmelding til kongressen.
- Prioritering af legatansøgere i fremtiden, i forhold til
præsentationer, tidl modtager fremfor lodtrækning?

•

•

Vi fortsætter indtil videre som hidtil, hvor tidligere
legatmodtagere bliver nedprioritetet og der sker
lodtrækning som hidtil.
AI udvalg - Benjamin Rasmussen repræsentant for region
Syd – Vi forhører os rundt om i landet og beder BR høre
sine kontakter så vi kan få repræsentanter rundt om I
landet. Vi forslår at der bliver lavet et
enkeltdagsarrangement og AI.
100 års fødselsdag – Det er svært at finde frivillige
medarrangører. Vi annoncerer på Facebook.

4. Formandens meddelelser
• Der aftales middag for kursister 1/10-19 og
bestyrelsesmøde inden.
• Fire reviderede udkast til strålebeskyttelsesloven –
vedhæftet. Frist 25/4 – Vi kigger på det inden og hører
lokale fysikere.
• DRG2020 Høringsbrev – vedhæftet. Frist 26/4 – til DRGudvalget.
• Dansk Selskab for Patientsikkerhed – workshop om
fejldiagnoser 2/4 – CT var med og slog et slag for
radiologien.
• Christiansborgkonferencen om MR-sikkerhed 3/4 – der er
overraskende få regler om MR sikkerhed mm. og der bør
nok være regler om uddannelse og sikkerhed. Radiografrådet er begyndt at se på det – vi skal overveje hvem der
fra vores side kan indgå i et samarbejde, indtil videre CT.
• Poul Lundbeck og Hustru’s legat til radiologisk forskning.
Legatet har tidligere ligget hos den ledende overlæge på
BBH men efter Lone Morsel-Carlsen ikke længere er
ledende overlæge forespørger hun om hun kan fortsætte
som repræsentant. CT undersøger hvad reglerne er. Der
skal fremover være fokus på annonceringen.

5. Næstformandens meddelelser
• Se under aktuelt.

6. Sekretærens meddelelser
• 23 nye Imaios licenser.
• Vi skal i foråret overveje om og hvordan vi skal lave en

Alle

CT

CT

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.
• Der er taget kontakt til LVS omkring GDPR – de arbejder på en
officiel skrivelse der kommer i løbet af foråret, som vi afventer
inden yderligere tiltag.
• Legater til Nordisk Kongres til yngre radiologer og
medicinstuderende. Alle legaterne uddelt - meget stor søgning
til yngre radiolog-legatet 34 ansøgere. Flere af de der ikke fik
legat fik muligheden for at komme med alligevel via MLH hvis
de ville hjælpe med IT under NCR.
• OUH tilbyder gratis Imaios licens 2 uger ad gangen – det bliver
for besværligt for alle hvis vi ændrer på aktuelle forhold.
7. Kassererens meddelelser
• Vi har stadigvæk ikke fået pengene for legatet til Nordisk
Kongres der blev uddelt sidste år. Der er problemer med
overførelsen af kontoen fra Norge til Sverige.
• Vi har ikke fået regningen for maden til GF. TB har rykket.
8. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser
• Gastromedicinere & UL – noget nyt?
De sidste rettelser er lavet og vi har godkendt deres
målbeskrivelse for implementering af noget relevant UL i deres
speciale.
• Status CME – er gjort klar til Nordisk Kongres, som bliver den
første prøve.
• ECR – ESR National Society Committee Meeting.
- Meget om AI og hvordan vi forbereder os på
fremtiden.
- Der var tale om et ESR AI udvalg med Nationale AI
udvalg.
- Der blev talt om at nogen ønskede ensretning af
protokoller mm. på Europæisk plan.
- Brexit og mulige betydninger heraf.
- ESR kongres kalender hvor større nationale kongresser
/kurser bliver annonceret.
• Mht. praktiserende læger og UL afventer vi yderligere.

9. Suppleants meddelelser.
• Intet nyt.

TV

10. Næste bestyrelsesmøde: Vi mødes til NCR om onsdagen 16.30.
Derefter evt. langt møde 28. August.
Fokuspunkt til mødet:
11. Evt.
•

Intet nyt.

Hængepartier og ideer fra tidligere møder:

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Dual energy CT indeholder mange data der ikke alle
rutinemæssigt kan ses igennem af beskrivende radiolog –
hvordan med klagesager i den forbindelse?
Revision af arbejdsgrupper på hjemmesiden.
Årshjulet 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
– 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.

