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------------------------------------------------------------------------------Dagsorden

Referat
KH blev valgt som dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent

KH erklærede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i Ugeskriftet
og varslet på hjemmesiden fra DRS, og at dette ifølge vedtægterne
gjorde at forsamlingen var beslutningsdygtig.
Formand PR fremlagde formandsberetningen, som eftersendes
deltagere til generalforsamlingen.

2.Formandsberetning

KH kunne fortælle at der ikke er meget at berette fre UEMS på
corona-situationen.
3. Beretning fra nedsatte udvalg (UEMS)

Ingen indlæg under dette punkt.
4. Rettidigt indkomne forskal til sagers
behandling

5. Aflæggelse af revideret regnskab

6. Valg af bestyrelsen

7. Valg af revisor

Kasseren NK gennemgik regnskab. Der var et lille overskud på 195,89
i 2020 efter udgifter til NCR 2020 var betalt. Med disse bemærkninger
blev regnskabet godkendt.

Hele bestyrelsen var på valg. PR, NK, KH og TB genopstillede til
bestyrelsen. Niels Skovgaard er udtrådt af bestyrelsen.
I stedet blev Andreas Brandt afd.læge fra Rigshospitalet valgt til
bestyrelsen.
Jan Kim Christensen havde sagt ja til at genopstille, dette var der
opbakning til.
Budgettet for 2021 vil være uændret i forhold til sidste år fraset et
øget kontingent, som det fremgår af punkt 9.

8. Redegørelse for budget

Kontingentet vil blive hævet fra næstkommende år fra 100 kr/år til
200 kr/år.
9. Fastsættelse af kontingent

10. Eventuelt

København, den 24/6-21

Under eventuelt blev det aftalt at KH skal tage kontakt til webmaster
for DRS hjemmeside for at få det i DRS bladet netop publiceret indlæg
fra DRO udgivet online under fanen nyheder. Desuden vil KH og TB
sammen i løbet af sensommeren lave en survey, der skal udsendes til
alle DRO medlemmer, og som vil være udgangspunkt for næste DRS
årsmøde, hvor DRO planlægger en session om hjemmearbejdsplads.
AB nævnte at man kan benytte surveymonkey som er et gratis online
værktøj til survey.
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Formanden for DRO's beretning ved generalforsamlingen den 24. juni 2021
Formandens beretning for årene 2019/2021
Danske Radiologers Organisation (DRO) er en specialorganisation under Foreningen af
Speciallæger (FAS).
Som medlem optages enhver læge, som er medlem af Den almindelige Danske Lægeforening, og
som har opnået ret til at betegne sig som speciallæge i radiologi. Der er i dag omkring 300
medlemmer.
Ved indmeldelse i FAS har speciallægen mulighed for at blive optaget i DRO. Øvrige interesserede
optages efter at have rettet henvendelse til bestyrelsen eller FAS’s sekretariat.
Organisationens formål er at varetage faglige, organisatoriske samt kollegiale interesser i
samarbejde med FAS.
Bestyrelsen har følgende sammensætning:
Formand: Peter von der Recke, København
Næstformand: Niels Ulrik Kolthoff, København
Sekretær: Niels Skovgaard, København
Kasserer: Niels Ulrik Kolthoff, København
Radiolog: Kristoffer Lindskov Hansen, København
Ledende Radiolog: Thomas Abramovitz Bjerre, Randers
Alle er på valg i år, Peter von der Recke, Niels Ulrik Kolthoff, Kristoffer Lindskov Hansen og
Thomas Abramovitz har tilkendegivet, at de gerne genopstiller.
Radiolog Andreas Brandt vil gerne opstille til bestyrelsen.
Formanden er født medlem af FAS’s repræsentantskab.
Sekretæren repræsenterer organisationens internationale relationer i
samarbejde med DRS indenfor UEMS.
DRO's bestyrelse har afholdt følgende aktiviteter i 2019-2021:
Der har været afholdt Generalforsamling med efterfølgende bestyrelsesmøde 24. maj 2019 hvor
nuværende bestyrelse blev sammensat, Der blev holdt et efterfølgende bestyrelsesmøde samme dag.
Grundet Corona pandemien har der ikke været afholdt generalforsamling i 2020.
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I 2019, 2020 og 2021 har der været afholdt nedenstående bestyrelsesmøder
2021
DRO Bestyrelsesmøde 8.04.2021
2020
DRO Bestyrelsesmøde 03.11.2020
DRO Bestyrelsesmøde 18.03.2020
DRO Bestyrelsesmøde 31.01.2020
2019
DRO Bestyrelsesmøde 25.09.2019
Regionsbestyrelsen og FAPS´s repræsentantskab samt FAPS hovedbestyrelse
I beretningsperioden har formanden deltaget i FAPS-møde den 4/10 2019 og videomøde den 2. og
3. oktober 2020 og videomøde den 23. marts 2021.
Niels Skovgård deltog i repræsentantskabsmødet for FAPS den 4. oktober 2019 og videomøde den
3. oktober 2020. Niels Skovgård udtrådte af repræsentantskabet i forbindelse med det virtuelle
bestyrelsesmøde 8 april 2021.
Henrik Gutte er efterfølgende blevet valgt til repræsentantskabet i FAPS på bestyrelsesmødet den 8.
april 2021.
En gruppe af de praktiserende speciallæger havde (for egen regning) et frugtbart samarbejde med
Rud-Pedersen Public Affairs ved Healthcare Director Maja Barfod Hørsving og der arbejdes på at
lave en ny model for samarbejdet i næste periode.
Modernisering af specialet
Som bekendt blev det i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2017 aftalt, at der skulle
foretages en modernisering af radiologi som det første speciale efter ikrafttrædelse af den nye
overenskomst. I forbindelse med moderniseringen skulle der samtidig aftales en løsning på
tilbagebetaling af provenuet og på den fortsatte store overskridelse af rammen.
Alle er nu bekendt med det endelige resultat af moderniseringen, og det er tale om en
modernisering, som vi praktiserende speciallæger ikke er særlig tilfredse med.
Moderniseringen er tilendebragt for radiologi og tilsluttet af RTLN ved møde den 17. januar 2021.
Radiologerne overholder de aftalte omkostninger med en lille overskridelse på 1,6 procent af
moderniseringsøkonomien (det er ikke det samme som rammen). Afviklingen følger den aftalte
plan for afviklingen af specialets gæld, så det blev besluttet, at den fortsatte gældsafvikling blot
følges på sekretariatsniveau.
Som bekendt har moderniseringen medført nye takster og ændret afregning, og der har været flere
ændringer til afregningen, som relativt set er forløbet uden de store problemer. Jeg kan henvise til
min beretning fra sidste år, hvor der var en nærmere gennemgang af moderniseringen.
Generelt
Som beskrevet af radiolog Kristoffer Lindskov Hansen i DRS medlemsblad, har det forløbne år
været meget anderledes for alle pga. Corona pandemien og frygt for kollaps af sundhedssystemerne.

Det har også berørt danske radiologer. I perioder har en del radiologer arbejdet hjemmefra med
teleradiologiske løsninger og hjemme-PACS. Det kan lade sig gøre, når patient-kontakten foregår
gennem radiografer, når konferencer holdes på et minimum, og når radiologen er erfaren.
Denne arbejdsgang har holdt hjulene i gang på landets radiologiske afdelinger i en tid, hvor
reduceret social kontakt, mundbind og restriktioner har været normalitet. Nu er hverdagen ved at
vende tilbage. Vaccinationerne rulles ud og smittetallene falder i skrivende stund, hvorfor der er
håb for, at vi vender tilbage til normale arbejdsgange med alle mand tilbage på deres poster. Men er
det at foretrække?
De fleste af os kender til trange pladsforhold på hospitalerne med små kontorer, mange afbrydelser
og højt støjniveau. Alle faktorer som bidrager til en hektisk og til tider stressende arbejdsdag. At
sidde derhjemme med lidt god musik i baggrunden og beskrive dagens CT eller MR skan igennem
kunne virke som et fristende alternativ. Det er det måske også, men måske taber vi noget, når vi
ikke ser hinanden. Dog er er det mit indtryk at de fleste af vores medlemmer både i på hospitalerne
men også i speciallægepraksis er kommet godt igennem krisen og at de fleste (alle) er blevet
vaccineret.
DRO’s arbejde er i den senneste periode blevet stærkt præget af Corona pandemien som alle andre
områder i samfundet. Det har bevirket stærkt nedsat aktivitet og manglede fysiske møder. I Region
H er der dog som noget nyt lavet en aftale om, at vi kan rekvirere tidligere undersøgelser fra
regionens PACS. Via et tilsendt link kan vi downloade tidligere optagelser. Desuden arbejdes der
på at få en §64/65 aftale om MR-skanninger i speciallægepraksis, så må fremtiden vise om den
bliver gennemført.
Danske Radiologers Organisation (DRO) ønsker fremadrettet at undersøge tilfredsheden, omfanget
og udbyttet ved hjemmearbejde, hvilket gerne skal blive udgangspunktet ved en DRO-session under
næste DRS årsmøde om teleradiologi og hjemmearbejdsplads.
DRO er en radiologisk interesseorganisation med fokus på medlemmers faglige, organisatoriske,
økonomiske og kollegiale interesser. DRO tilbyder sparring til medlemmer i forbindelse med
eksempelvis klagesager, kollegiale forhold og ledelsesuddannelse, og vi har forsøgt at øge
interessen herfor hos speciallæger i radiologi med blandt andet et indlæg i DRS medlemsblad.

Økonomi
Økonomien i DRO er god, men bestyrelsen ønsker øget aktivitet i DRO, så der indstilles til
ændring af kontingentet til 200 kr fra næste år.
Jeg vil takke bestyrelsen for godt samarbejde i året der gik.
Venlig hilsen
Peter Recke
Formand DRO

