Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab
29. jan. 2019 i Aarhus til årsmødet. Kl. 9-16.30

Deltagere: Charlotte Trampedach (CT), Anette Koch Holst (AKH), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre
(TB), Kristina Rue Nielsen (KRN), Martin Lundsgaard Hansen (MLH), Henrik Struckmann(HS).
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 – vi mangler stadig et officielt referat, men
umiddelbart er planen om at få andre specialer ind skrinlagt.
3. Mødets emner:
• Årsmødet / GF:
Regnskab & budget – vi sætter 300.000 kr af til 100 års
festen
Investeringskontoen, vi mener godt at vi kan ændre
investeringsprofilen fra 90% obligationer / 10% aktier til
70/30 under en lavrisiko-profil når investeringsperspektivet
er længere uden at vi skal have en vedtægtsændring.
• Legater – 24 ansøgere til yngre legater 3 til stud. med.
•

ESR:
Leadership meeting 2019, i Genoa, Italien. Referat +
præsentationer er uploadet til en mappe i dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/q0vwf76y7hd76zm/AACLwY
MNx6KnP4fK7FzzThS_a?dl=0
Leadership meeting 2020 i Zagreb, Kroatien fredag d. 20/11.

Opgaver /”hvem
har aben”

4. Formandens meddelelser
• Dimensionering – CT og EAB har været til møde i LVS om den
nye dimensioneringsplan 2021-2025. Antallet af
introstillinger skal også følge med
hoveduddannelsesstillingerne, og aktuelt er der en del
ubesatte introstillinger i landet, specielt perifert bl.a. pga
store forskelle i refusion for introstillinger landet over.
• AI udvalg – er kommet godt i gang. Mål: finansloven 2021.
Først på valg i DRS 2022.
• Spektral/Dual energy CT udvalg – kandidaterne er fundet til
udvalget og vi skal have mindst et medlem fra bestyrelsen
med i udvalget for at følge med – TV og MLH er med. Vi
annoncerer det under formandens beretning som en del af
planerne for 2020.
• 100 års fødselsdag: 7. nov. Gallafest i Kbh. AI-temadag inden
middag. Location ledes der efter. Som tidl. aftalt gives 1000
kr pr deltager og der kommer en egenbetaling på 200-250kr
• Poul Lundbeck og hustru fondsuddeling – var ikke klar til
årsmødet. Der kommer 2 legater på 50.000 kr
• Lungecancerscreening udvalg – arbejder på kommende
lungecancer screening (Michael Brun Andersen, Finn
Rasmussen og Henrik Madsen sidder i udvalget).
• MR-kontrolskema – mail fra Jan Nybo som efterlyser en
holdning til hvordan et kontrolskema skal være udformet. CT
svarer at ensretning på landsplan er svær, men de regionale
sundhedsfaglige råd kan lave retningslinier for det.
5. Næstformandens meddelelser
• Retslægerådet – mail fra Annette Midtgaard ang. problemer
med sager der ligger uden for subspecialet og sager med
manglende materiale. Vi kender ikke til retslægerådets
udvælgelseskriterier for radiologer. Vi sender svar og henviser til
vores holdningsbrev.
• Ang. STPS klagesager – vi har svært ved at rekruttere sagkyndige
og man kunne overveje at lægge det ind i afdelingsregi så
læringen også bliver større. Vi tænker over det.
• Kort skriv til de radiologiske forskningsenheder – er sendt d.
26.01.2020.

6. Sekretærens meddelelser
• LVS repræsentantskabsmøde 7/11 – highlights er refereret i
beretningen for LVS af TV.

CT

•
•
•

ACTA adgang / SAGE – vi skal invitere Niels med til næste møde
så vi kan få ordnet hængepartier.
Tilbud om hjælp til hjemmesiden (Mathias)
Imaios – TV hører om vi kan lukke konti der ikke har været brugt i
et år.

7. Kassererens meddelelser
• Se mødets emne
• TB har været til LVS årsmødet hvor meget handlede om AI og
fremtidsudsigterne.
8. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser
• Intet nyt.
9. Suppleants meddelelser.
• Brev til ugeskriftet om sandwich forfatter
• LVS om GDPR - vi har oplysninger om dataansvarlige og MLH har
været til møde i LVS. Vi skal sørge for at have
databehandleraftaler med dem der har med vores data at gøre.
Der burde være styr det.
10. Næste bestyrelsesmøde:
• Vi aftaler indtil videre d. 27. maj men ser om vi kan finde noget
tidligere.
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, MLH bliver bestyrelsesmedlem uden portefølje og HS
suppleant.
Afventende sager, hængepartier og ideer fra tidligere møder:
•

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 A-kursus f.eks. i forbindelse med
mammakurset – vi brainstormer. DRO har bl.a. fokus på ledelse

TV

•
•

•

•

•
•
•
•

•

til årsmødet.
Vi skal overveje at få ændret årstallet på vores logo fra 1921 til
1920.
100 års fødselsdag – Hanne Heebøll (Bispebjerg og 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.

