Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab
1. okt. 2019 i København på BBH. Kl. 11.00-16.30.

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
1. Valg af referent
TV valgt.
2. Opfølgning på sidste/tidligere bestyrelsesmøder:
• Holdningsbrev om interventions neuroradiologi - Der er i
DRS regi et holdningsbrev der er gennemgået af de
relevante ledende overlæger og bliver underskrevet af
formænd(forkvinder) for DRS og Neuroradiologisk selskab
og rundsendt til den radiologiske del af udvalget som
”mandat” afhængig af udfaldet af det første møde skal det
sendes videre til SST.
• Lægelige ledere indenfor radiologien – KUR har svaret
tilbage på vores henvendelse om et evt. kursus under
hoveduddannelsen i ledelse ikke kan lade sig gøre, men at
vi skal fortsætte med at sætte det i fokus til møder. Vi kan
også se på at lave et aftenmøde om ledelse efter et Akursus f.eks. i forbindelse med mammakurset – vi
brainstormer. DRO har bl.a. fokus på ledelse til årsmødet.
• AI udvalget – er sat i søen og holder os løbende orienteret
hvad der sker i udvalget.
• Dagens møde fortsætter med middagen med de nye
kursister.
3. Mødets emner:
• Spektral/Dual energy CT har har fået større udbredelse de
seneste år og vil udbredes endnu mere de næste år. Der
savnes anbefalinger til hvordan man håndterer de nye
data. Spektral CT indeholder mange data der ikke alle
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rutinemæssigt kan ses igennem af beskrivende radiolog –
hvordan med klagesager i den forbindelse?
Skal vi i DRS regi skal have et spektral-CT udvalg? Skal man
vejledning i brug af spektral CT med hvilke sekvenser man
anbefaler at man rutinemæssigt sender i PACS og hvordan
man håndterer brugen af 3 forskellige portal
systemer/arbejdstationer? Skal laves en
holdningserklæring til STPS om at man ikke rutinemæssigt
gennemgår alle data? Vi kunne lave en
spørgeskemaundersøgelse til årsmødet? Vi overvejer alle
hvordan vi skal gøre til næste møde.
Hjemmeside:
Der har desværre været lidt lange svartider fra webmaster.
Vi tager en forventningsafstemning med ham – indlæg
lægges på siden inden for 1 uge; svar når indlæg det er
kommet på siden; fjern ikke længere relevante opslag
jævnligt ca hver gang hver anden måned; deltagelse ved et
bestyrelsesmøde hvor der laves ændringer på siden;
koordinering med årsmøde/drs-uddannelse webmaster. Vi
vil desuden tilbyde at webmaster kan deltage gratis på
årsmødet.
Der skal laves lidt små rettelser på hjemmesiden – bl.a.
skal fellowshiplegatet lægges op.
Skal vi annoncere ph.d og doktordisputatser på
hjemmesiden? AKH laver et lille skriv til de
forskningsansvarlige og vi kigger på det næste gang.
Årsmødet:
Skal DRS medlemmer have rabat til årsmødet? KRN hører
årsmødegruppen.
Mht 100 års fødselsdagen for DRS så vil årsmødet 2021
have et særligt jubilæumstema.
Vi skal finde nye repræsentanter til følgende udvalg da
repræsentanterne nu har siddet de maksimale 2 perioder:
Dr. Mette Ramsdal Poulsen, Education Committee, 2nd
term
Dr. Annika Langkilde, Quality, Safety and Standards
Committee, 2nd term
Dr. Kristoffer Lindskov Hansen, Research Committee, 2nd
term
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4. Formandens meddelelser
• Sammenfald af neuro A-kursus og årsmødet til januar –
KRN undersøger det og ser om der kan gøres noget.

KRN

5. Næstformandens meddelelser
• Se mødets emner
6. Sekretærens meddelelser
• ACTA adgang / SAGE – der er ikke længere problemer mellem
DRS side og SAGE, men vi skal have lavet logon. Vi er for
nemhedens skyld nødt til at lave et fælles logon via
hjemmesiden som bliver sendt ud til. Der er ikke kommet svar
tilbage fra webmaster.
• Der er kommet mail fra LVS om GDPR - vi skal sende
oplysninger om dataansvarlige.
7. Kassererens meddelelser
• Investeringskontoen er nu på 1.080.000
• Forespørgsel fra DRO om link til indmeldelse i DRO.
• Bent Madsens Legat – TB har været til møde – og der er tale
om tvangsudløsning, da der ikke har været overskud de sidste
år.
8. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser
• Planlægningen af årsmødet går godt.
9. Suppleants meddelelser.
• Intet nyt.

10. Næste bestyrelsesmøde:
• Møde efter LVS-repræsentantskabsmøde(16-18) den 7/11-19
kl.18-20 om generalforsamlingen
11. Evt.
•

Intet nyt.

Afventende sager, hængepartier og ideer fra tidligere møder:
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Vi skal overveje at få ændret årstallet på vores logo fra 1921 til
1920.
100 års fødselsdag – Hanne Heebøll (Bispebjerg og
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Frederiksberg Hospital) vil gerne være med til at planlægge
men ikke tovholder. Kanzah Munim Helene Wolsk fra FYR vil
også gerne være med. Festen forudgåes af en halv kursusdag
om f.eks. AI. Datoen har tidligere været 28. november (dagen
før stiftelsesdagen d.29. november 2020), men det er lige midt
i RSNA, så vi vælger i stedet den 7. november 2020, så vi det
ved midnat bliver radiologiens dag.
I anledningen af 100 års dagen vil vi få indscannet den tidligere
bog om radiologiens historie i Danmark, der blev lavet i
anledningen af 75 års jubilæet og lægge den ud på
hjemmesiden.
Finn Mathiesen har skrevet til os om JSRS mødet i Sapporo
2020.
http://www.jsrs.tokyo/jsrs2020.html
JSRS mødet i Japan har denne gang også fået tilsagn og støtte
fra Den Danske Ambassade i Japan – Formanden for JSRS Finn
Mathiesen opfordrer bestyrelsen til finder mulighed for at
sende nogle deltagere af sted – vi overvejer hvor mange vi
sender af sted.
Se på at lave et aftenmøde om ledelse efter et A-kursus f.eks. i
forbindelse med mammakurset – vi brainstormer.
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.
Manglende abdominal-radiologisk forening – vi forespørger
igen flere abdominal-radiologer at de danner en forening.
Vi tager det op igen til foråret.

