Beretninger fra udvalg i Dansk Radiologisk Selskab
Internationale udvalg:
European Society of Radiology (ESR):
ESR of Quality, Safety and Standards Committee v. Kristina Rue Nielsen
1)

Audit and Standards:

Der er kommet en ny version af ”Esperanto”, der er ESR guide og skema for klinisk audit inden for radiologi.
Esperanto kan downloades på ESR’s hjemmeside.
Der er udgivet en artikel baseret på en rundspørgeundersøgelse på radiologiske afdelinger via de nationale
selskaber i ESRs medlemslande. Den kan finde her:
“The Current Status of Radiological Clinical Audit and Feedback on the ESR Clinical Audit Guide and Tool
(Esperanto) – an ESR Survey of European Radiology Departments”
2)

eHealth and Informatics :

Der er i marts 2020 kommet en opdateret version af ESR’s ”Training Curriculum” level I,II og III. Man har
ændret strukturen på undervisningsprogrammerne således at de nu fremstår mere logiske og brugervenlige
- kan findes på ESR hjemmeside. Der er bland andet inkluderet en del om Artificial Intelligence (AI) og
Imaging informatics.
3)

Radiation Protection:

Der arbejdes på at skabe et kursus i strålebeskyttelse og et curriculum hertil.
4)

Ultralyd:

I Insights into Imaging i 2019 har man fået publiceret to artilker:
“Abdominal applications of ultrasound fusion imaging technique: liver, kidney, and pancreas” og
“ESR statement on portable ultrasound devices”
Man har tillige submittet et ESR ”position statement and best practice recommendations” inden for brugen
af ultralyd.
5)

Referral Guidelines:

Der er udgivet en ny version af ESR iGuide - udkom sidst i 2020.

ESR National Societies Committee -v. Charlotte Trampedach
Der er i løbet af året blevet drøftet hvad er radiologens rolle og identitet og følgende artikel udgivet:
European Society of Radiology (ESR)., Rockall, A., Brady, A.P. et al. The identity and role of the radiologist in
2020: a survey among ESR full radiologist members. Insights Imaging 11, 130 (2020).
https://doi.org/10.1186/s13244-020-00945-9
The identity and role of the radiologist in 2020: a survey among ESR full radiologist members | Insights into
Imaging | Full Text (springeropen.com)
Vi takkede som selskab nej til en virtuel stand på ECR. Vi har ikke behov for at rekruttere udenlandske
medlemmer til Dansk Radiologisk Selskab.

ESR Education Committee: v. Pernille Wied Greisen
Ingen beretning modtaget.

ESR Research Committee v. Michael Bachmann Nielsen
Intet at berette. Det årlige møde skulle være 14 marts 2020. Dette års møde er selvfølgelig virtuelt og der er
ingen kommunikation om Committee møde.
Marts 2021, Michael Bachmann Nielsen

ESR Radiology Trainees Forum v. Ronni Mikkelsen
Som resten af samfundet har RTF været påvirket af Corona-pandemine, hvilket førte til at det vanlige møde i
forbindelse med den eurpæiske radiologiske kongres blev aflyst. I stedet blev der i oktober afholdt et online
møde. Udvalget har taget initiativ til en spørgeskemaundersøgelse om hvordan Corona har påvirket
uddannelsen af yngre radiologer i de europæiske lande. Derudover pågår et løbende arbejde med at få
repræsentanter fra subspecialerne med i udvalget og i forlængelse af dette arrangere webinarer som
forhåbentligt kunne øge samarbejdet subspecialerne imellem. På onlinemødet var der desuden indlæg fra
uddannelseskomiteen, som præsenterede deres arbejde med at opdatere det fælles uddannelsescurriculum
samt en e-bog til prægraduat uddannelses. Desuden var der en orientering fra European Bord of radiology
om den europæiske diplomuddannelse i radiologi.

European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) v. Søren Rafaelsen
Rapport fra European Society of Gastrointestinal Radiology, ESGAR 2020
ESGAR´s årsmøde blev i 2020 afholdt i Amsterdam som et virtuel møde på Zoom. Sidst mødet blev afholdt
fysisk i Amsterdam var i 1997.
På det virtuelle møde var der en række foredrag, der var optaget på forhånd, men også live sessioner med
efterfølgende diskussioner med chat spørgsmål fra deltagerne.

Foredragssessionen om rektal cancer blev afholdt af Regina Beets-Tan og Geerard Beets med en
efterfølgende god diskussion om Watchful Waiting tilgang.
ESGAR 2021 bliver det andet virtuelle årsmåde. Tidspunkt: d. 15. – 18 juni 2021.
Til næste år afholdes årsmødet fysisk d. 7. til d. 10. juni 2022, i Gothia Towers Gøteborg.

På selskabets hjemmeside er der Journal watch med fokus på relevante emner og månedens case Det er
desuden muligt selv at sende en case til ESGAR pr mail. ESGAR har også fokus på de unge radiologer - se
mulighederne under Young ESGAR på hjemmesiden. Der lægges også cases på facebook, disse er meget
lærerige for yngre radiologer.
Følgende andre ESGAR workshops er planlagt, (for dem der ønsker at fokusere på et emne eller vil opdateres
på området):
Virtual Liver Imaging Workshop
April 22 - 23, 2021

Virtual MR Imaging of the Abdomen: Case-based Workshop
May 6 – 7, 2021
ESGAR Case-based Liver Workshops
September 2 - 3, 2021
Paris, France

ESGAR/EDS Pancreatic Workshop
October 8 - 9, 2021
Verona, Italy

ESGAR Acute Abdomen Workshop
October 14 - 15, 2021

Hamburg, Germany

Virtual ESGAR Bowel Imaging Workshop
October 28 - 29, 2021

Virtual ESGAR Case-based Workshop in Liver Oncology: Integration of imaging in patient management
November 18 - 19, 2021

ESGAR Liver Imaging Workshop
December 9 - 10, 2021
Oslo, Norway

ESGAR MR Imaging of Rectal Cancer Workshop
December 14 - 15, 2021
December 16 - 17, 2021
Amsterdam, The Netherlands

For yderligere information om ESGAR: www.esgar.org, her findes også oplysninger om ESGAR certificerings
program.
Søren Rafaelsen, professor, Syddansk Universitetshospital, Vejle - SLB

International Society of Radiology – v. Michael Bachmann Nielsen
Der har ikke været nogen henvendelser fra ISR i mange år. DRS er medlem ligesom andre landes radiologiske
selskaber. ISR har en hjemmeside: http://www.isradiology.org hvor man kan finde deres nyheder.
Marts 2021, Michael Bachmann Nielsen

The European Union of Medical Specialist - Radiology Section (UEMS) v. Annika Langkilde
Pga COVID-19 har møder i UEMS i 2020 udelukkende været online. Nedenfor er hoved-emnerne fra mødet.
På 0nline møde 11 juli 2020 blev regnskabet præsenteret. UEMS har haft færre udgifter til rejser i
forbindelse med møder, dette har været gunstigt for økonomien.

UEMS har været med til at udvikle software løsning, så e-eksaminationer kan afholdes hjemmefra. Det er
også gjort et set-up, så selvom ECR ikke bliver afholdt fysisk, vil det stadig være muligt at gå til eksamen og
erhverve European Diploma in Radiology (EDIR). Man arbejder desuden på at simplificere og yderligere
indføre akkreditering for webinars og e-learning.
UEMS har i 2019-20 foretaget spørgeskema undersøgelse om bl.a alders og kønsfordeling blandt radiologer,
ansatte i det offentlige vs. private og anvendelsen af CME. Det var desværre ikke muligt at bidrage med
mange fakta fra Danmark da vi ikke anvender CME og det ikke var muligt at få tal på ansættelser mm.
ESR og UEMS samarbejder fortsat, men pga COVID-19 har ESR ikke haft mulighed for at støtte økonomisk til
sekretærfunktionen som de tidligere år. Der er heller ikke længere fri adgang til ECR for UEMS delegerede,
der skal deltage i UEMS møde.
Annika Langkilde
April 2020

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR) - Nordic Society of Medical Radiology v.
Kristoffer Lindskov Hansen
Der blev afholdt et online møde 28.04.20, som erstatning for BS-mødet, der normalt afholdes i Wien under
ECR. Det blev besluttet at skubbe datoen for NCR konferencen som skulle have været afholdt juni 2020. Ny
dato er 24.-26. maj 2023 i Helsinki. I øvrigt intet at berette.
Næste mødedato for bestyrelsen er ikke fastsat endnu.

Acta Radiologica v. Anne Grethe Jurik
Der har i 2020 kun været afholdt et telefonisk styrelsesmøde i Acta Radiologica (AR) 1. september 2020, som
er suppleret med e-mail korrespondancer. Der er følgende relevante informationer fra Acta:
AR årgang 2019, volumen 60, udkom som tidligere i 12 numre, i alt 1.720 sider.
Indsendelse af manuskripter til AR har været stigende i 2019, 687 manuskripter mod 673 manuskripter i
2018; 36% af manuskripterne blev accepteret mod en acceptance rate på 31% i 2018. En stor del af de
indsendte manuskripter er som tidligere fra ikke Europæiske lande og det vil være ønskeligt med flere
skandinaviske manuskripter.
Antal dage fra indsendelse af et manuskript til hhv. første og endelig afgørelse var gennemsnitlig 39 og 69
mod hhv. 36 og 77 dage i 2018. Der arbejdes på at nedsætte disse svartider, specielt på at komme ned på 50
dage til endelig afgørelse, men pga. pandemien er svartiderne i 2020 desværre steget, specielt tiden til
endelig afgørelse, der ved udgangen af august 2020 var ca. 109 dage, inkl. alle submissions før accept.
Der er fortsat problemer med trykkeplads til publikationerne trods udvidelsen til 12 numre fra 2014, således
at der i 2019 stadig var flere måneders ventetid på trykt publikation, men accepterede artiklerne var efter
gennemsnitlig 25 dage gjort tilgængelige som ”Epub ahead of print”, der indiceres i PubMed. Dette foregår
automatisk og uden omkostning for forfatterene. Ønsker man et manuskript gjort frit tilgængeligt (open
access option) skal der betales et gebyr på $3000 til forlaget Sage.
Online tilgang til AR manuskripter har været populært med 87.721 full-text downloads i 2019 mod 74.862 i
2018.

AR’s Impact Factor steg i 2019 til 1.635 mod 1,586 i 2018, 1,823 i 2017 og 2,011 i 2016. For at øge Impact
factor vil der fortsat være fokus på, at accepterede manuskripter har høj videnskabelig kvalitet og som
tidligere publiceres case reports ikke i AR, men i AR open.
Online søster tidskriftet ”Acta Radiologica Open” har haft stigende antal indsendte manuskripter, i 2019 87
manuskripter mod 61 i 2018; 67% af manuskripterne blev accepteret mod en acceptance rate på 70% i 2018,
men acceptance rate faldt dog i 2020 til 45% ved udgangen af august 2020. Den gennemsnitlige tid til hhv.
første og endelig afgørelse var i 2019 36 og 73 dage hvilket var en forbedring i forhold til 2018 (hhv. 35 og 92
dage), men som for Actas’ vedkommende har tiderne været stigende i 2020. Der går dog kun 25 dage fra et
manuskript er accepteret til det er online.
AR Open anvendes ikke kun til case reports, men også til originale artikler uden væsentlige metodologiske
aspekter. Tidsskriftet er forfatter-betalt med økonomi baseret på betaling per publikation, men artiklerne
gennemgår sædvanlig peer review og indiceres i PubMed/MEDLINE databasen. Der er endnu ikke kommet
Impact Factor for AR Open, hvilket kræver at flere publikationer citeres.
Online tilgang til manuskripter i AR Open har været populært, med en øgning på 35% fra 2018 til 61.484
downloads i 2019.
Acta Radiologica har 100 års jubilæum i 2021, hvilket var planlagt fejret i forbindelse med Nordisk Kongres i
Helsinki, bla. med udlevering af et specielt maj nummer af Acta Radiologica til kongresdeltagerne.
Kongressen er imidlertid udskudt til maj 2022 pga. Covid-19 situationen, hvorfor jubilæumsnummeret, der
bør udkomme i 2021, vil blive tilsendt de 5 nationale selskaber med henblik på uddeling til medlemmer. Det
var endvidere planen at honorere gode præsentationer i Helsinki med gratis publikation i Acta Open, så der
må findes en anden løsning på fordeling af 10 gratis publikationer, som Sage har stillet til rådighed.
Manuskripthåndteringen foregår uændret via Manuscript Central (http://mc.manuscriptcentral.com/srad for
AR og http://mc.manuscriptcentral.com/srad-sr for AR Open) varetaget af SAGE (www.sagepub.com). Online
adgang til artikler fra Acta kan fås via DRS’s medlems-hjemmeside http://web.drs.dk/medlemmer/ hvor der
lockes ind med ens e-mail adresse og en personlig adgangskode, som erhverves ved første login/registrering.
Der er endvidere via Acta’s hjemmeside mulighed for at rekvirere regelmæssige e-mail alert med oversigt
over artikler i AR og AR Open.
03.01.20. Anne Grethe Jurik

Japaneese Scandinavian Radiological Society v. Søren Rafaelsen
Formålet med JSRS er at lette udvekslingen af unge radiologer mellem Japan og Skandinavien og arrangere
fælles videnskabelige møder. Disse møder afholdes hvert andet år, skiftevis i Japan og Skandinavien.
Sidste møde skulle mødet have fundet sted i juni 2020 i Sapporo i Japan. Det blev aflyst og flyttet et år på
grund af pandemien. ”The 13th symposium of JSRS & 16th Nordic Japan Imaging Informatics Symposium” er
nu fastlagt til september d. 29. til oktober d. 1. 2021 i Sapporo. Det bliver et hybrid møde, så man kan
deltage både fysisk og online.
Emner: Cardiovascular imaging, Interventional Radiology, Breast imaging, Molecular imaging, Oncologic
imaging, Abdominal imaging, Contrast media research, CAD, Imaging InformaticsS/RIS/Medical
record/Integration, System architecture for image management, Functionally driven system integration.
Plus frie foredrag.
Yderlig info: www.congre.co.jp/jsrs2020 eller www.jsrs.dk

I Japan har de været lidt bagud med Covid-19 vaccinationerne, men er de gået i gang med vaccination af
sundhedspersonalet med Pfizer vaccinen.
Søren Rafaelsen

Nationale udvalg:
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber v. Thomas Vejborg
På repræsentantskabsmødet den 12/11, som i år blev afholdt virtuelt, blev talt om de forskellige områder
LVS har haft fokus på og vil sætte fokus på det/de kommende år. De for radiologien mest interessante
områder er refereret nedenfor i form af uddrag fra LVS årsberetning.
LVS’ medlemmer har måttet yde en ekstraordinær indsats i klinikken i 2020 under vanskelige og
uforudsigelige forhold. Der har været trukket store veksler på fleksibilitet og overskud. Samtidig har
coronasituationen betydet, at mange lægevidenskabelige selskaber har måttet aflyse eller udskyde deres
arrangementer. Aflysningerne hænger direkte sammen med påbud om tilstedeværelse eller forbud mod at
deltage i det, der blev vurderet som ikke strengt nødvendige aktiviteter fra arbejdsgivernes side. Der har
ydermere været uensartede regler på tværs af regionerne som har besværliggjort planlægningen af
lægevidenskabelige aktiviteter. Disse forhold har betydet, at LVS’ medlemmer har måttet give afkald på den
faglige opdatering og sparring, som de videnskabelige møder normalt står for. Coronarestriktionerne ramte
også speciallægeuddannelsen, hvor al kursusvirksomhed i en længere periode var sat på stand by. LVS’
holdning er entydigt, at det er uholdbart, at læger ikke har mulighed for faglig udvikling, hvis vi skal holde en
høj faglig standard i sundhedsvæsnet. Derfor må der også her fra de relevante myndigheders side tænkes
over, hvordan man vil håndtere en tilsvarende situation på et senere tidspunkt uden risiko for
kompentencetab. Samtidig har aflysningerne eller udskydelsen for et stort antal selskaber betydet
økonomiske tab i varierende omfang – men for alle gælder det, at det er medlemmernes egne penge, der er
tabt. Kontingentmidler, der er brugt til at afholde faglige arrangementer til gavn for medlemmernes faglige
udvikling og dermed for patientbehandlingen. LVS indledte på den baggrund en dialog med Danske Regioner
med henblik på at opnå en forståelse for behovet for såvel ensartede og tydeligere regler på landsplan som
en lempeligere tilgang til deltagelse i videnskabelige aktiviteter selvfølgelig under hensyntagen til passende
coronaforholdsregler. Anstrengelserne kronedes desværre ikke med det store held, men LVS vil opretholde
dialogen med Danske Regioner, da vi må imødese en længere periode med corona som følgesvend i
sundhedsvæsnet. LVS retter desuden henvendelse til Kulturministeriet med en opfordring til at inkludere de
lægevidenskabelige selskaber i de ordninger, hvor der kan søges midler i form af coronapakker.
Coronasituationen har udover meget hårdt arbejde og mange frustrationer også givet nogle oplevelser, der
peger ind i fremtiden på en spændende måde. I det kliniske arbejde har mange oplevet, at nye
samarbejdsrelationer eller justeringer af de gamle har været langt nemmere, end før coronavirusset gjorde
sit indtog i Danmark. Der har med andre ord været en ny smidighed i systemet. Bureaukratiet har fungeret
hurtigere eller er sprunget helt over. Denne udvikling har været en øjenåbner for mange, men hvad læren af
oplevelserne er, ved vi endnu ikke. LVS vil meget gerne bidrage til den evaluering, der bliver behov for, hvis
vi skal gøre de rigtige tiltag permanente og sende de mindre gavnlige i glemmebogen igen. I april udtrykte
LVS i Berlingske, at vi allerede nu skal planlægge for fremtiden, og mest presserende er behovet for et
permanent epidemiologisk kriseberedskab. En af hovedårsagerne til, at vi er endt i en situation, hvor der
tumles rundt i de oprørte vande mellem en statsbankerot og et sammenbrud i sundhedsvæsenet, er, at
Danmark ikke har haft et tilstrækkeligt epidemiologisk kriseberedsskab. Vi har måttet ty til brandslukning
med blandt andet hastelovgivning og udmeldinger, der ikke altid har været sammenhængende, fordi vi ikke
har været i besiddelse af tilstrækkelig testkapacitet eller har manglet værnemidler. Den går ikke længere, for
det bliver ikke sidste gang, at vi får en krisesituation omkring en smitsom sygdom, som kan sprede sig
lynhurtigt fra et hvilket som helst sted på kloden. Derfor vil LVS fastholde presset på, at vi ikke må falde

tilbage i den gamle gænge, når krisen er ovre for denne gang. LVS har i de seneste år været fortaler for, at
læger i meget højere grad, end vi har været vant til, skal bringe deres viden i spil i medierne og andre steder,
hvor mange mennesker læser med. Det er vigtig del af det at være læge at bidrage til samfundsdebatten
med viden og indsigt. Coronakrisen har sat dette på spidsen. De lægefaglige stemmer skal fortsat høres i alle
fora og på alle platforme, hvor sundhed, forebyggelse, behandling, forskning osv. diskuteres.
Coronasituationen har været med til at illustrere, at der er en efterspørgsel i befolkningen på den faglighed,
som lægerne har, og at faktuel viden vægtes højere end de såkaldt postfaktuelle indlæg gør hos de fleste
borgere. LVS ser det som en understregning af behovet for, at læger kommunikere bredt både i detaljen og i
det mere letforståelige. Her påhviler der både LVS og de enkelte læger en vigtig samfundsmæssig opgave. De
lægevidenskabelige selskaber har spillet en væsentlig rolle under coronakrisen, hvor blandt andet den
hurtige ageren med retningslinjer og guidelines har været afgørende for, at Danmark trods alt har fundet en
god vej at betræde, og som har bidraget til at skåne landet som helhed og sundhedsvæsnet i særdeleshed
mest muligt.
Digital sundhed - LVS’ årsmøde i januar 2020 bar titlen Læge, omfavn din algoritme og indeholdt en
opfordring til, at læger træder aktivt ind i debatten om nutidens og fremtidens brug big, data, algoritmer,
genomteknolgi og andre -omics og andre elementer under den brede paraply ”digital sundhed”. Årsmødet
præsenterede både viden om og holdninger til den digitale udvikling. Der var indlæg med højt lixtal fra big
data-verdenen og indlæg fra læger og medlemmer af andre faggrupper, som arbejder konkret med
algoritmer og relateret teknologi i hverdagen.
Lægers uddannelse - Lægers uddannelse fylder meget i 2020. Den speciallægeuddannelse, der blev
implementeret i årene omkring årtusindskiftet, trænger til et grundigt eftersyn på grund af samfundets
generelle udvikling og den teknologiske og faglige udvikling. I november 2019 offentliggjorde LVS et
opdateret politikpapir om lægers uddannelse med fokus på, at læger skal matche samfundets behov og den
teknologiske og faglige udvikling, herunder den stigende digitalisering, og de konsekvenser denne har for
mødet med patienten. Papiret slår fast, at alle læger skal have mulighed for at opnå en
speciallægeuddannelse og relevant efteruddannelse, og at der skal være en tæt sammenhæng mellem
uddannelse og det daglige kliniske arbejde. Det skal være meriterende at varetage uddannelsesopgaver i den
kliniske afdeling eller i praksis, og det skal være muligt at skabe sig en karriere inden for medicinsk
uddannelse. Forskning i lægelig uddannelse skal prioriteres, og etiske regler og retningslinjer for forskning i
medicinsk uddannelse skal formuleres og bringes i anvendelse for at styrke danskere forskeres muligheder
for at bidrage til den internationale faglige udvikling inden for medicinsk pædagogik. Papiret mundede ud i
en kraftig opfordring til at nedsætte en ny speciallægekommission, som kan komme med anbefalinger til en
justering af lægeuddannelsen i takt med de ændringer, der sker i samfundet. Ikke mindst den hastige faglige
udvikling samt den teknologiske udvikling og digitalisering, som ruller ind over sundhedsvæsnet. Personalet
tilbydes ikke tilstrækkelig uddannelse i de nye datadrevne behandlinger og det deraf følgende behov for at
vejlede patienterne. En speciallægekommission skal foretage en grundig vurdering af lægers
videreuddannelse og se på specialestruktur, uddannelsens indhold, sammensætning og gennemførelse, nye
karriereveje samt fleksibilitet i uddannelsen. En udmelding fra Sundhedsstyrelsen om igangsættelse af en
revision lod desværre vente på sig, og da den endelig for alvor kom, var der lagt op til en meget hurtig proces
både i forhold til udpegning og det konkrete arbejde, som medførte kraftig kritik fra LVS og andre.
Udpegningsproceduren fik på baggrund af kritikken en længere varighed. Der er dog desværre fortsat lagt op
til en proces, som LVS finder forhastet og mere top-downstyret, end man kunne ønske sig af så vigtig en
proces.
Forskning og sundhedsdata - Året startede med nyheden om, at Folketinget havde vedtaget en ny lov, der
flyttede kompetencen til at til at godkende videregivelse af patientoplysninger til brug for forskning,
statistisk eller planlægning fra Styrelsen for Patientsikkerhed til regionsrådene, som forudsættedes at
placere kompetencen i de regionale videnskabsetiske komiteer. Fremover skulle der således være krav om
videnskabsetisk vurdering af sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter med sensitive bioinformatiske
data, hvor der er risiko for væsentlige helbredsmæssige sekundære fund. Ledelsen på behandlingsstedet fik

tilladelse til, at autoriserede sundhedspersoner, der er ansat i sundhedsvæsenet, kan indhente
patientjournaloplysningerne til brug for forskning, hvis forskningsprojektet eller videregivelsen af
oplysningerne er godkendt af rette myndighed. LVS havde kæmpet for en ændring af de eksisterende regler
og praksis, som gjorde det unødigt vanskeligt at hente væsentlige data fra patientjournalerne til forskning
uden at de eksisterende regler i sig selv var en tilstrækkelig beskyttelse af patienternes rettigheder, og var
derfor glad for lovændringen.
Vælg Klogt - Et fire år langt og til tider frustrerende arbejde med at få etableret en dansk tilpasset udgave af
det internationale Choosing Wisely resulterede i 2020 i, at der endelig kunne nedsættes et sekretariat under
ledelse af LVS’ næstformand Susanne Axelsen. Vælg Klogt er et samarbejde mellem lægerne og patienterne,
idet LVS og Danske Patienter står sammen om projektet med fokus på klinisk relevans og patientinddragelse.
Vælg Klogt skal finde og forhåbentlig bidrage til at eliminere procedurer, tests og behandlinger i
sundhedsvæsenet, der er overflødige eller ligefrem skadelige for patienterne. En rundspørge blandt LVS’ og
Danske Patienters medlemsselskaber viste i foråret, at der er bred konsensus om, at der dagligt udføres
unødvendige undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet, hvor behandlernes tid og væsenets
ressourcer kunne være brugt bedre andre steder. Der er også enighed om, at det i stort omfang skyldes
lægernes frygt for at begå fejl og at få en klage- eller tilsynssag. Sekretariatet er kommet i stand med
økonomisk støtte fra Danske Regioner og er et foreløbigt treårigt projekt. Vælg Klogt indgår
kontorfællesskab med RKKP i Århus. Der er vandtætte skotter imellem de to organisationer i forhold til, hvad
Vælg Klogt skal arbejde med, men der er store forventninger til, at kontorfællesskabet kan give faglig
inspiration til begge parter. Danske Patienter har formandskabet i Vælg Klogts styregruppe.
Om LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber har aktuelt 120 medlemsselskaber med i alt
24.974 medlemmer, heraf er 21.919 lægelige medlemmer og 3.055 ikke-lægelige medlemmer.

Uddannelsesudvalget v. Dorte Stærk
Dette kursus-år har været - som så meget andet i dette år – helt specielt pga. corona situationen.
Ethvert specialespecifikt kursus har været vendt og drejet i forhold til, om det kunne afholdes fysisk, delvis
fysisk, online eller udskydes til forhåbentlig bedre tider.
Heldigvis har Sundhedsstyrelsen haft meget fokus på kurserne og prioriteret højt, at de kunne afholdes,
selvfølgelig under diverse retningslinjer.
Det er imponerende, hvordan alle delkursusledere for de specialespecifikke kurser har gjort et kæmpe
stykke arbejde for, at kurserne kunne varetages fagligt og praktisk forsvarligt i forhold til corona. Også de
kurser, der er blevet afholdt online har høstet flotte evalueringer, trods det, at det har været en ny situation
for alle involverede. Stor tak til alle delkursuslederne og sekretærer for denne fantastiske indsats!
Det årlige møde i Uddannelsesudvalget var vi desværre nødsaget til at aflyse, så endnu har vi ikke mødtes
ansigt til ansigt, men vi har haft positive og konstruktive dialoger på mail og pr telefon. Forhåbentlig bliver
det muligt at mødes i udvalget til september.
Kursusholdene bliver stadig større, og i år har der været op til 47 deltagere på kurserne. Kursernes
rækkefølge forsøges fortsat individualiseret for kursisterne, og de tilstræbes fortsat afpasset til det daglige
kliniske arbejde for at øge udbyttet mest muligt – naturligvis i år præget af corona begrænsningerne.
Sundhedsstyrelsen har været meget fleksibel og forstående overfor vores usikre økonomi grundet ændringer
i de specialspecifikke kursers afholdelse i år. Heldigvis er der fortsat en god balance i økonomien, og der er

også lagt en buffer ind til f.eks. leje af tilstrækkeligt store corona-venlige lokaler i 2021 budgettet, som er
blevet godkendt.

Delkursuslederne og stedet for kursusafholdelse har i 2020 været:
Abdominal radiologi: Anette Bøjer Jensen og Yousef Nielsen, Hvidovre.
Fysik & Radiobiologi: Erik Andersen, København
Kar/intervention: Lars Lønn & Søren Heerwagen, København
Mammaradiologi: Sandra Duvnjak, Odense
Muskuloskeletal radiologi: Anne Grethe Jurik & Arne Lücke, Århus
Neuroradiologi: Edith Nielsen & Mette Hjørringgaard Madsen, Århus
Onkologisk radiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus
Pædiatrisk radiologi: Graziella Andersen og Pernille Greisen, Odense.
Teknik & Strålebeskyttelse: Hanne Waltenburg & Asger Greval Petersen, København
Thoraxradiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus
Urogenital radiologi: Arne Hørlyck & Jan Solvig, Århus

Walther Schwartz valgte i 2020 at træde tilbage som delkursusleder i mammaradiologi efter mange år i
funktionen, og Jan Solvig træder i år tilbage som delkursusleder i urogenital-radiologi. Stor tak til både
Walther Schwartz og Jan Solvig for at have varetaget nogle flot evaluerede kurser i samarbejde med
hhv..Sandra Duvnjak og Arne Hørlyck, som fortsat vil varetage delkursusleder-funktionen til stor glæde for
alle. Anne Damgaard Bak træder ind i delkursuslederfunktionen for mammaradiologi, og Pia Ipsen træder
ind som delkursusleder for urogenital-radiologi - vi glæder os til samarbejdet.
En meget stor og særlig tak har sekretær Linda Schumann, Afdeling for Røntgen og Skanning, Rigshospitalet
fortjent. Linda har været en kæmpe hjælp i det til tider noget turbulente corona-år, hvor der har været stillet
ekstra krav til overblikket og håndteringen af de mange nye spørgsmål og udfordringer, der har været i
forbindelse med kursusafviklingen; henvendelser fra kursisterne og regnskaberne til Sundhedsstyrelsen.
31. marts 2021.
Hovedkursusleder Dorte Rohde Stærk

Efteruddannelsesudvalget v. Michael Bachmann Nielsen
Udvalget tager sig udelukkende af årsmødet. Den 29.-31 januar 2020 blev mødet afholdt i Aarhus i
samarbejde Radiograf Rådet med omkring 600 deltagere. For første gang fik vi et underskud som derfor
tærede lidt på de tidligere overskud.
Tak til alle udstillere, tak til efteruddannelsesudvalget, samt de involverede selskaber og interesse
organisationer som har medvirket til at skabe årsmødet og nordisk kongres.

Årsmødes skulle være holdt i Odense i januar 2021 med pga covid-19 blev det aflyst.
VI er i gang med at planlægge årsmøde i 2022 i en eller anden form.
Marts 2021, Michael Bachmann Nielsen

CME udvalg v. Kristina Rue Nielsen
Intet at berette.

Koordinerende Uddannelsesråd v. Elisabeth Albrecht-Beste
Beretning fra DRS’s Koordinerende Uddannelsesråd 2020.
Medlemmer:
Elisabeth Albrecht-Beste, Rigshospitalet, Region Øst (formand)
Mette Ramsdal Poulsen, Odense Universitetshospital, Region Syd
Arne Lücke, Aarhus Universitetshospital, Region Nord, hjemmeside ansvarlig (drs-uddannelse.dk),
Dorte Stærk, Rigshospitalet, Region Øst
Pernille Greisen, Odense Universitetshospital, Region Syd (medlem af tidligere målbeskrivelsesudvalg)
Aska Drljevic-Nielsen, Aarhus Universitetshospital, yngre læge repræsentant
Susanne Sletting, udtrådt af udvalget december 2020.

2020 blev ikke som forventet. På grund af corona pandemien har vi kun haft et fysisk møde, samt to
virtuelle.
De behandlede emner til møderne har været Sundhedsstyrelsens høring om ”Dimensioneringsplanen 20212025”, med afgivelse af høringssvar. Selvom der er velvilje til at øge antallet af hoveduddannelsesøgende i
radiologi, er den overordnede plan for alle specialer udskudt. Indtil videre er der ind imellem mulighed for 12 midlertidige ekstraforløb i alle regioner i forbindelse med ordinære opslag, men vi venter på faste rammer,
så vi kan være sikre på at øge antallet af hoveduddannelsesstillinger.
Vi gik i gang med fornyelse af målbeskrivelse for hoveduddannelsen, i samarbejde med DRS udvalg for AI,
som vi håber at få klar i sommeren 2021.
Vi har haft fokus på pandemiens betydning for vores uddannelsessøgende. Uddannelsen har især været
påvirket af hospitalernes nedlukning og eventuelt brugen af de uddannelsessøgende i andre afdelinger, da
pandemien var værst. Alt i alt er målene nået, ingen er blevet forsinkede.

Vi følger fortsat op på ansættelsessamtalerne i de tre uddannelsesregioner og på problematiske
uddannelsesforløb, for fortsat at sikre at det foregår nogenlunde ens i hele landet.
Susanne Sletting udtrådte af udvalget december 2020 og ansvaret for uddannelseshjemmesiden er
overtaget af Arne Lücke. Stor tak til Susanne for dit mangeårige store arbejde for uddannelsen af kommende
radiologer, både dit engagement i udvalget, din store viden og erfaring, it-kundskaber og dine mange gode
ideer og indspark.
Vi synes fortsat i udvalget at det er af uvurderlig betydning, at der findes et forum hvor repræsentanter fra
alle 3 uddannelsesregioner mødes i regi af Dansk Radiologisk Selskab. Jeg vil gerne igen takke rådets
medlemmer for deres engagement og indsat i 2020. Det er en fornøjelse og altid meget givende at mødes,
udveksle erfaringer og sikre samarbejde på landsplan. Vi håber, at det hjælper alle som er involveret i
uddannelsen til speciallæge i radiologi, og alle rådets medlemmer har igen været gode sparringspartnere
omkring arbejdet i de regionale uddannelsesråd. En stor tak til de afdelinger hvor rådets medlemmer er
ansat, som alle har bidraget til frigørelse af tid til rådets arbejdsopgaver indenfor speciallægeuddannelsen i
2020.

21.04.21 Elisabeth Albrecht-Beste, Rigshospitalet, Elisabeth.albrecht-beste@regionh.dk

