Formandens beretning
Det har været et anderledes år – et anderledes år for alle og for første gang nogensinde (så vidt vi
ved) har vi måtte aflyse et årsmøde. Forrige år blev der ikke afholdt et almindeligt årsmøde
grundet en stor, vellykket Nordisk Kongres i København, sidste år var vi samlet til et lige så
vellykket Årsmøde i Århus… uden at vide at landet få måneder senere ville gå i dvale. Årsmødet i år
var vi desværre nød til at aflyse, men vi håber at vi igen kan mødes i januar 2022 til
Billeddiagnostisk Årsmøde i København.
Bestyrelsen har i 2020 holdt seks virtuelle bestyrelsesmøder.
Vi trænger snart til at kunne fejre noget stort. 100-års dagen i november blev desværre heller ikke
til noget. Heldigvis får vi en chance til i år. Dansk Radiologisk Selskab blev nemlig stiftet i 1920,
men først registreret i 2021, så hvis Corona-pandemien tillader det, kan vi nå at fejre 100-års
fødselsdag i år.
COVID-19 har udfordret radiologien. Vi har været med i front med talrige udefotos og røntgen af
thorax på de allermest syge patienter på intensiv. Mange patienter er også blevet udredt med CTskanning i det akutte forløb obs. infiltrater eller obs. lungeemboli, HRCT skanninger med matglas
forandringer og interlobulære retikulære forandringer. Patienter med senfølger i form af fx
åndenød kræver også billeddiagnostik og senest har der også været behov for flere radiologiske
undersøgelser på mistanke om vaccinationskomplikationer. Heldigvis er radiologer de fleste steder
i landet også blevet betragtet som frontpersonale og er blevet tilbudt vaccination.
Mens Coronaen har taget sit indtog i Danmark, står lungekræftscreeningen fortsat og banker på
døren. Søren Brostrøm havde tilbage i maj måned tid til at deltage i et enkelt møde om
lungekræftcancer screening. DRS og Thoraxradiologisk selskab deltog i dette møde og gjorde det
meget tydeligt for alle deltagerne inkl. Sundhedsstyrelsen at vi ikke har tilstrækkelig radiologer til
at løfte opgaven. Hvis et nationalt screeningsprogram for lungekræft skal blive en realitet, skal
dette afspejles i normeringen for radiologien og rulles ud på en måde, så de radiologiske
afdelinger ikke drukner. Vi skal ikke flytte ressourcer fra udredningen af de syge til undersøgelse af
asymptomatiske screeningskandidater. Derudover er det vigtigt at sikre en ensartet dækning af
funktionen på nationalt plan, så de regioner, der i forvejen er mest udfordrede af manglen på
radiologer, ikke belastes yderligere. Dansk LungeCancer Gruppe (DLCG) har nu indsendt en
ansøgning til SST og vi venter spændt på hvad næste træk fra deres side bliver.
Der sker fortsat en vækst i radiologiske undersøgelser og selvom AI bliver en hjælp i fremtiden, så
får vi også brug for flere kollegaer til at løfte opgaven. Udarbejdelsen af en ny femårig
dimensioneringsplan er desværre udskudt pga. COVID-19, så rammen for antallet af
uddannelsesstillinger fra 2020 fastholdes i 2021. Der er dog blevet indført mulighed for fleksibilitet
på 5 % i hver videreuddannelsesregion, således at ubesatte hoveduddannelsesforløb kan
konverteres til andre forløb i andre specialer.
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Der er været rigtig mange tilbud om online efteruddannelse. Virtuelle møder og virtuelle kurser er
gode alternativer i en tid, hvor vi skal holde afstand og ikke kan rejse udenlands til kursus- og
kongresdeltagelse.
Det kommende år kommer forhåbentlig til at handle mindre om Coronavirus og mere om den
faglige udvikling af det radiologiske speciale. Flere AI-algoritmer er ved at blive afprøvet i et klinisk
setup og det varer nok ikke længe, før vi begynder at kunne implementere nogle af disse i vores
kliniske hverdag, til gavn for os, klinikere og ikke mindst patienterne. Et andet nyt emne som bliver
relevant det kommende år er fokus på unødvendige undersøgelser. Vi har ikke ressourcer til at
blive ved med at producere mere og mere, så nu starter ”Vælg klogt” - en landdækkende
kampagne fra LVS med fokus på unødvendige undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet.
Vi kommer derudover måske til at deltage i et europæisk projekt om berettigelse af CT-skanninger
sammen med SIS (Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse).
Medlemsstatus – vi bliver flere radiologer på landsplan!
Dansk Radiologisk Selskab har 808 medlemmer (784 i 2020). Heraf 782 lægelige medlemmer
(inklusive ikke erhvervsaktive- og pensionerede radiologer), 6 æresmedlemmer og 13
korresponderende medlemmer. I det forløbne år er 7 DRS medlemmer afgået ved døden. Der er
meldt ca. 57 nye medlemmer ind i DRS i løbet af 2020.
Til slut vil jeg sige en stor tak til repræsentanter i diverse udvalg i både DRS og ESR regi, den øvrige
bestyrelse for et godt og anderledes samarbejde det sidste år og medlemsbladets to redaktører
Tin & Tobias, som har givet stafetten videre til Sofie & Stinne.
Pas på jer selv og hinanden!
April 2021
Charlotte Trampedach, formand DRS
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