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Deltagere: 
 

Peter Recke PR Formand x 

Niels Kolthoff NK Næstformand x 

Thomas Mandøe TM Sekretær x 

Elwira Skomorowska ES Kasserer - 

Niels Skovgaard NS Medlem x 

    

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat fra mødet 
    den 12. september 2017 

Referatet godkendt. 

2. Nyt fra kassereren  (henvendelse fra 
    Michael Bachman) 

I forbindelse med konstitueringen af den nye bestyrelse, valgt på 
generalforsamlingen 13.6.2017, overtog ES posten som kasserer i 
DRO. 
Imidlertid har den tidligere kasserer, Michael Bachmann Nielsen (MBN) 
meddelt, at ES ikke d.d. (28.11.2018) har afhentet regnskabspapirerne 
og heller ikke har overtaget bankfuldmagten mhp. administration af 
DRO’s konti. 
Det aftales, at NK overleverer papirerne fra MBN til ES mhp. at bringe 
de organisatoriske forhold iorden. 

3. Resultat af overenskomstforhandlinger 
PR: FAPS overenskomstforhandlinger. 
      Orientering ved PR om økonomi, knækgrænser med mere. 
 

4. Nyt fra speciallægepraksis 
    og regionerne. 

NS: Besparelsesforslag Region Hovedstaden: At stoppe ”Drop-in” 
funktionen på Gentofte, hvilket direktionen afviste. 
 
NK. Fortsat betydelige hindringer for direkte kommunikation fra 
radiologisk privatpraksis til de offentlige PACS-anlæg. 
 
PR: Efter seneste kommunal- og regionsvalg og konstitueringen i 
Region Sjælland,  har Ejner Boe, Liberal Alliance, udtalt, at han ønsker 
en radiologisk speciallægeklinik oprettet i Ringsted. 
 
PR: Christoffer Buster (Konsevative) er ny formand for 
sundhedsudvalget i Reg. Hovedstaden. 
 
 



5. Modernisering 

PR: Radiologi står foran ”modernisering”. Der er nedsat  udvalg i den 
anledning bestående af 
Marc Hansen, Niels Skovgaard og Peter Recke, 
som skal komme med udkast til ydelsesbeskrivelser. 
Desuden består udvalget af flere repræsentanter fra sekretariatet samt 
fra øvrige prakt. speciallæger. Udvalget består af i alt 9 personer. 
Senest 6. august 2018 skal det endelige forhandlingsresultat foreligge. 
 

6. Eventuelt 

NS kontakter Marc Hansen i FAPS bestyrelse med henblik på afklaring 
af reglerne for private røntgenklinikers brug af vikarer, herunder 
specielt klinikken i Aarhus. 
 
UEMS: TM: Afventer referat fra seneste møde i UEMS. Rundsender, 
når det modtages. 
 
TM: Den nye persondataforordning er meget besværlig at arbejde 
med, idet mange opgaver indenfor forskning/data skal udføres af 
lægen selv, idet midlertidig fuldmagt ikke kan overdrages til 
eksempelvis sekretærer. 

Mødekalender 

Næste bestyrelsesmøde aftalt til 
tirsdag, den 10. april 2018  kl. 16.30, dog senere ændret til 
 
torsdag, den 19. april 2018 

  

  

  

 
 
Aalborg, den 4. april 2018 
 
 
--------------------------------------------------- 
Thomas Mandøe, sekretær. 


