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

Referat

1. Godkendelse af referat fra GF 31-05-2016
og efterfølgende bestyrelsesmøde

Referaterne godkendt.

PR byder bestyrelsen velkommen til en ny arbejdsperiode. Bestyrelsen
har ikke været på valg ved seneste GF den 31-05-2016.

2. Opfølgning på GF

Kort diskussion om behovet for til næste generalforsamling - hvor hele
bestyrelsen er på valg - at tiltrække kvalificerede kandidater, herunder
også gerne kandidater ansat i det offentlige sundhedsvæsen og gerne
fra Jylland/Fyn.
Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at arbejde på
rekrutteringsopgaven. TM afsøger Region Nord.

Region Nord:
TM: Intet nyt
Region Midt:
TM: Generellse besparelser.
Region Syd:
PR ikke hørt noget nyt.
3. Regions nyheder

Region Sjælland:
Bestyrelsen ikke hørt noget nyt.
Region Hovedstaden:
NK: Store IT udfordringer. Sundhedsplatformen volder besvær.
Frustrationer. Tidskrævende. Dårligt overblik.
MB: Lidt bedre på Rigshospitalet, idet flere af ”børnesygdommene” fra
Herlev er udbedret.
NK: Udbredt tastearbejde. Manglende overblik over journalerne.
Aktivitetsdokumentationen mangler.
PR: Ortopædkirurgi Herlev angiveligt ved at være oppe på fuld
kapacitet igen efter ansættelse af ekstra overlæger samt
medicinstuderende (”klikkere”).

UEMS Section of Radiology, Meeting with Delegates
29-10-2016.
TM (deltaget) gennemgik de væsentligste punkter fra mødets
dagsorden.
Økonomi:
Balancen er på 131.060 euro.
Tab/udestående kontingenter udgør 33.600 euro. De sidste 5 år er der
kun indkommet meget få kontingentbetalinger.
Foråret 2016 ny beregningsmetode for kontingent, som følger den
officielle UEMS-nøgle, der tager højde for:
- landenes indbyggertal
- BNP
- antal læger
4. UEMS Radiology Section

DK skal herefter betale 1,87% af et årligt UEMS-Radiology budget på
25.000 euro = 467,50 euro.
Har medført, at alle medlemslande nu er i ”good standing”.
Sekretærhjælp:
Domus Medica Europaea (DME), Bruxelles leverer nu
sekretærassistance, Francesco Tanzi, til UEMS Radiology Section.
Der er således nu udført Webside update, lavet ”delegate lists”, love
og bekendtgørelser er gennemgået og uddannelsestilbud
systematiseret.
EDiR:
European Diploma in Radiology (EDiR) blev i 2011 gennemført af 64
radiologer og i 2016 af 480 Radiologer.
Det samlede referat kan downloades i PDF format på siden:
http://www.uemsradiology.eu/meetings-.aspx

5. Nyt fra speciallægepraksis

PR: Møde med Svend Hartling angående udlægning af flere
speciallægeydelser til radiologiske speciallægepraksis er udskudt til 1301-2017.
MB: På Frederiksberg Hospital etableres i offentligt regi en åben
røntgenklinik (CT/rtg/UL).
NK: Regionen udliciterer flere us-typer, bl.a. mammografier
PR: I samarbejde med Rud Petersen prøver de radiologiske
speciallægeklinikker at byde ind på yderligere radiologiske ydelser for
Region Hovedstaden.
MB: Spørgsmålet er om Regionen er villig til at udbyde ekstra
ydernumre.

6. Ideer til fremadrettede tiltag

NK: Akkreditering af speciallægepraksis. Forslag om afholdelse af
kursus/temamøde angående det praktiske arbejde med akkreditering,
bl.a. kvalitetshåndbøger mm.
MB: Der er radiografer, der tilbyder rådgivningshjælp/-arbejde for
private røntgenklinikker. Ligeledes er der flere private udbydere af
ekstern udførelse af audit af de private radiologiske klinikker.

7. Eventuelt

Ingen punkter.

Aalborg, den 05-01-2017
--------------------------------------------------Thomas Mandøe, sekretær.

