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

Referat

1. Godkendelse af referat fra GF samt fra
mødet den 3. maj 2017

Referaterne godkendes begge.

2. Regions nyheder

Nord:
TM: Der er for tiden netto afgang af overlæger fra røntgenafdelingen i
Aalborg.
Midt:
Intet nyt.
Syd:
NS: Man har fravalgt sundhedsplatformen.
Sjælland:
NS: Man arbejder på at få sin egen lægeskole.
PR har inviteret en politiker fra Region Sjælland til sin klinik for at give
et indblik i arbejdet i en privat røntgenklinik.
Hovedstaden: PR har afholdt møde med Anette Saunig, ledende ovl.
på Hillerød Hospital mhp. evt. kapacitetshjælp fra røntgenklinikkerne i
København.
NS: Hillerød har indkøbt nyt Agfa system, væsentlig hurtigere end det
gamle.
PR: På ny overenskomstproblemer i relation til honorering for akutte
opkald med teleradiologisk assistance. Telefonopkald eller timeopkald.
TM: Der er flere eksempler på at der lokalt forhandles aflønninger for
opkald uden at FAS/Overlægeforeningen overhovedet er konsulteret.
Problemet er kompliceret af, at der er temmelig mange af vores
kolleger, der ikke er medlem af DadL/FAS/Overlægeforeningen. NS og
NK enige.
NS: Man kunne overveje eksklusivaftaler.
PR: Budgetaftalen for 2018 er rundsendt.
NK: Nyt RIS/PACS system (Agfa) etableret for 1½ år siden, men kører
fortsat ikke stabilt.

3. UEMS nyt

Der er nyt møde med de delegerede i UEMS Section of Radiology den
30. september 2017 i Rom. TM deltager ikke. Referat fremlægges på
næste bestyrelsesmøde.

4. Nyt fra speciallægepraksis

PR: Se pkt. 2 i referatet.
Fra EU er der udsendt ny persondatalov, som giver visse problemer i
håndteringen af data i bl.a. forskningsmæssig og undervisningsmæssig
henseende. Loven er vedtaget med forventet start maj 2018.

5. Overenskomstforhandlinger/modernisering

NS: Der ventes et svar på overenskomsten for FAPS den 7. oktober
2017. Alternativt kommer svaret i forbindelse med eventuel
”modernisering” i 2018.
PR: Der er repræsentantskabsmøde i FAPS 7. oktober 2018.
NS: Moderniseringen kommer uanset overenskomstens udfald. Der er
forrmodninger om at kirurgi og radiologi skal moderniseres januar
2018.
NS: Det er fornuftigt at begynde forberedelserne til dette. Bl.a.
ydelsesbeskrivelser samt undersøgelsestyper, der skal tilgå og udgå.
NS sender mail rundt til de private røntgenklinikker mhp. opstart af det
forberedende arbejde.

6. Eventuelt

Intet.

7. Mødekalender

Næste bestyrelsesmøde 28. november 2017, kl. 16.30

Aalborg, den 7. november 2017
--------------------------------------------------Thomas Mandøe, sekretær.

