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

Referat

1. Godkendelse af referat fra
mødet den 29-11-2016

Referatet for bestyrelsesmødet 29-11-2016 godkendt uden
bemærkninger.

2. Regionsnyheder

TM: Intet fra Region Nord.
MB: Region Hovedstaden. Betydeligt færre henvisninger på
røntgenundersøgelser hos de private røntgenklinikker efter at regionen
har åbnet offentlig røntgenklinik på Frederiksberg Hospital. (se også
pkt. 4).
NK: Hillerød Sygehus er koblet på nyt RIS-PACS (fællessystem i
Region Hovedstaden).

3. UEMS nyt

MB: Kontingentet for 2017 er betalt.
TM: Medlemslandenes UEMS-repræsentanter har fremover gratis
tilmelding til ECR-Wien.
Referat fra UEMS-DK møde 17. januar 2017, Lægeforeningen,
Kristianiagade, KBH, endnu ikke modtaget.

4. Nyt fra speciallægepraksis

NK: Der er pr. 01-11-2016 nyetableret offentlig, ambulant
røntgenklinik i den tidligere radiologiske afdeling på Frederiksberg
Hospital. Resultatet er betydeligt færre henviste patienter til de private
røntgenklinikker i hovedstadsområdet.
MB: Der kan tilsyneladende henvises til CT, UL og konventionelle
røntgenundersøgelser fra almen praksis. Der er tale om drop-in
funktion.
PR: Klinikken bliver administrativt ledet under Bispebjerg Hospital.
Faldet i undersøgelser i de private røntgenklinikker kan også skyldes
implementeringen af Sundhedsplatformen, idet lægerne herefter har
haft faldende tid/kapacitet i forhold til patienterne med heraf følgende
færre henvisninger.

MB: Man savner i radiologisk praksis at kunne ”se” tidligere
undersøgelser i PACS.
PR: Flere af de private røntgenklinikker har nu aftenåbent flere
hverdagsaftener om ugen.
PR: Så er arbejdet med Praksisplanen gået i gang. Denne plan
inkluderer radiologi på lige fod med de øvrige praksisspecialer.
PR: Der er efterspurgt akkrediteringsmøder for praktiserende
radiologer. PR vil prøve at arrangere. Forslag: 29/3, 4/4 eller 5/4
2017.

5. Samarbejde med Rud. Pedersen

Samarbejdet med Rud. Pedersen og honoreringen for
konsulentarbejdet diskuteres.
PR fremlægger skriftlig redegørelse for samarbejdet og værdien af
dette for DRO-bestyrelsen.
PR anfører, at udbyttet af samarbejdet er væsentligt og honoreringen
er fornuftig og rimelig, også udgiften for den enkelte klinik.
NK: Foreslår at PR’s skriftlige redegørelse fremsendes til alle de
private røntgenklinikker. Udgiften pr. ”kapacitet” skal ligeledes angives.
Vedtaget.

6. Planlægning af kommende GF

Hele bestyrelsen er på valg i år.
Alle medlemmer af bestyrelsen genopstiller.
MB: Kontingentsatserne for 2017 drøftes. De skal indberettes til
Lægeforeningens Medlemsservice senest 28. februar 2017.
Satserne for 2017 aftales til :
100 kr. for ordinære medlemmer.
det foreslås, at
Medlemmer på 70 år og derover bliver kontingentfrie.
Ikke erhvervsaktive medlemmer bliver kontingentfrie.
MB fremlægger regnskabet for 2016 til orientering. Fremlægges
desuden på GF i juni.

7. Eventuelt

Ingen emner.

Revideret mødekalender:
Mødekalender

Næste bestyrelsesmøde ændres til onsdag, den 3. maj 2017
Generalforsamlingen ændres til tirsdag, den 13. juni 2017

Valby, den 19. marts 2017
--------------------------------------------------Thomas Mandøe, sekretær.

