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------------------------------------------------------------------------------Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Ref fra sidste best. møde

Referat
KH blev valgt som dirigent og referent.
Dagsordenen blev godkendt
Gennemlæses. Ingen kommentarer.
Region Midt og Syd:
Corona overstået snart. Stadig let kaos. TB tilfreds med
situationen i Randers. DECT ved at blive installeret.
Philips PACS skal installeres i Region Midt og Syd.
Stigende søgning på introstillinger.

3. Regions-nyheder

Region HS:
Øgning af introstillinger. Al brystdiagnostik samles på
Gentofte fra 21. marts 2022. Arthur er AI som ny teknik
til screeningsmammografier. 1/3 bliver nu gransket af
enkelt læge – målet er halvdelen af skanninger.
AI bliver også brugt på RH til traumer og blødning
intrakranielt.
Speciallæge-praksis:
Der forventes en overskridelse af omsætning jvnf.
overenskomst. Er dog blevet godkendt af regionen.
Akkreditering (IKAS) bliver ændret til klynge-strukturer.
Det er dog ikke besluttet hvordan der skal udføres. Der
arbejdes for flere ydernumre inden for radiologi i
regionerne.

4. Planlægning af GF

5. Status og planlægning årsmøde
DRS

6. Nye tiltag?

7. Evt.

København, den 24/2-22

DRO GF torsdag 9. juni. Kl.16.30
Skal holdes som fysisk. Der skal efterfølgende indkaldes
til ektraordinært GF, såfremt der er ikke ikke 2/3
fremmøde ifht. vedtægtsændringer. FAPS ønsker at
deltage i GF med indlæg. PR tager kontakt og spørger til
et oplæg. Efter GF holdes et BS.
Det er klaret af AB. Tak for det. Arbejdsmiljø-gruppen
stiller op til årsmødet og holder 1 times oplæg. Mangler
fortsat en læge som vil tale om erfaringer ved
hjemmearbejde. Måske AB og KH i stedet skal være
tovholder for plenum-debat.
Ingen indlæg under dette punkt
Kontingent fastholdes til 200 kr. Skal ændres på
hjemmesiden (hvor der står 100,-). NK tager kontakt til
lægeforeningen og sikrer at opkrævningen er ændret for
2022. Desuden skal nye medlemmer skrive til kasserer.
Ændringer på DRS hjemmeside tager KLH sig af. Der er
ikke ændret i vedtæget jvnf. Rundsendt forslag fra Maja
Hørsving i 2020. Det kigger PR på inden næste GF.

