
	  
 
Bestyrelsesmøde	  i	  Dansk	  Radiologisk	  Selskab	  
	  
28.	  april	  2015	  kl	  10.00	  
Restaurant	  Zeleste	  
Store	  Strandstræde	  6	  
1156	  	  København	  
	  
	  
Deltagere:	  Kristina	  Rue	  Nielsen	  (KRN),	  Thomas	  Vejborg	  (TV),	  Thomas	  Bjerre	  (TB),	  Elisabeth	  Albrecht-‐
Beste	  (EAB),	  afbud	  fra	  Lars	  Peter	  Larsen	  (LPL)	  
	  

Dagsordenspkt.	   Opgaver	  /”hvem	  
har	  aben”	  

	  
 1. Valg	  af	  referent	  

	  	  	  	  	  	  	  	  TV	  valgt.	  
	  

	  

 2. Opfølgning	  på	  sidste	  bestyrelsesmøde	  	  
Kristina	  gennemgik	  referatet.	  	  

 • Vedr.	  European	  Society	  of	  Cardiac	  Imaging	  (ESCR).	  De	  ønsker	  
at	  få	  oplysninger/	  kontakt	  til	  radiolog	  i	  DK,	  som	  led	  i	  
forberedelse	  til	  kongressen:	  Cardiac	  imaging	  8.	  -‐10.	  Oct.	  TB	  har	  
aftalt	  med	  Thomas	  Skårup	  Kristensen	  (Afd.	  Læge,	  Ph.D,	  RH)	  at	  
han	  bliver	  kontaktperson.	  

 • Legater	  til	  årsmødet	  –	  se	  debat	  
	  

	  

 3. Formandens	  meddelelser	  
 • Specialet	  har	  ændret	  navn	  fra	  diagnostisk	  radiologi	  til	  radiologi.	  

Det	  bliver	  meldt	  ud	  i	  medlemsbladet	  og	  på	  hjemmesiden.	  
 • Medlemsbladet	  kommer	  meget	  snart	  ud.	  
 • Ved	  generalforsamlingen	  blev	  det	  stillet	  ønske	  om	  

vedtægtsændring	  om	  at	  der	  fremover	  skal	  være	  en	  suppleant	  post	  
-‐	  det	  op	  til	  næste	  generalforsamling.	  

 • Annoncering	  af	  doktor	  grader	  og	  Ph.D.	  Der	  blev	  diskuteret	  
muligheden	  for	  at	  have	  en	  del	  af	  medlemsbladet	  der	  handler	  om	  
forskning	  i	  radiologien,	  inklusiv	  annonceringer	  af	  nye	  doktorander.	  
Gerne	  med	  mindre	  artikler	  om	  forskellige	  radiologiske	  
forskningsprojekter	  og	  evt.	  interviews	  med	  nye	  doktorander.	  	  

 • Nationale	  kliniske	  retningslinier	  og	  andre	  retningslinjer	  –	  der	  bliver	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
KRN	  



for	  tiden	  udarbejdet	  mange	  nationale	  kliniske	  retningslinjer	  og	  
andre	  retningslinjer	  og	  DRS	  bliver	  spurgt	  om	  hvem	  vi	  foreslår	  til	  de	  
forskellige	  arbejdsgrupper.	  KRN	  finder	  løbende	  de	  relevante	  
personer	  ved	  at	  forhøre	  sig	  hos	  personer	  med	  relevant	  erfaring	  og	  
subspeciale	  –	  hvis	  der	  er	  tvivl	  diskuteres	  det	  i	  bestyrelsen	  pr.	  mail.	  
–	  Hvem	  der	  kommer	  i	  hvilke	  arbejdsgrupper/laver	  hvilke	  
retningslinjer	  bør	  komme	  som	  nyheder	  på	  hjemmesiden.	  

 • ESR	  guidelines	  -‐	  de	  europæiske	  guidelines	  og	  referal(henvisning)-‐
program	  er	  i	  en	  tidlig	  version	  blevet	  præsenteret.	  Der	  skal	  laves	  et	  
pilotprojekt	  med	  henvisnings(RIS)-‐programmet	  og	  vi	  (via	  AL)	  er	  
blevet	  spurgt	  om	  vi	  om	  i	  Danmark	  kan	  sætte	  det	  i	  værks.	  Det	  er	  
generelt	  svært	  at	  lave	  fælles	  retningslinjer	  fordi	  vi	  selv	  inden	  for	  
landets	  grænser	  har	  svært	  ved	  at	  blive	  enige	  om	  dette.	  Der	  er	  
enighed	  om	  at	  indtil	  det	  bliver	  et	  krav	  oppefra	  er	  det	  ikke	  noget	  vi	  
vil	  prioritere.	  AL	  vil	  dog	  da	  hun	  er	  kontaktperson	  i	  ESR	  holde	  sig	  
orienteret.	  

 • International	  Day	  of	  Radiology,	  handler	  i	  år	  om	  pædiatrisk	  
radiologi	  og	  der	  skal	  findes	  en	  kontaktperson.	  Dette	  diskuteres	  og	  
KRN	  finder	  en	  person.	  

 • Der	  diskuteres	  hvilke	  kurser	  og	  kongresser	  der	  skal	  annonceres	  på	  
hjemmesiden.	  Der	  skal	  laves	  en	  politik.	  Vi	  tager	  det	  når	  
hjemmesiden	  er	  oppe	  og	  køre.	  
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 4. Næstformandens	  meddelelser	  
 • Dagsordenen	  skal	  gerne	  fremover	  sendes	  ud	  så	  vi	  kan	  fylde	  

punkter	  på	  hver	  især.	  
 • Det	  nye	  navn	  –	  se	  formandens	  meddelelser	  
 • Indsatsområder	  –	  se	  punkt	  8.	  debat	  

	  

	  

 5. Sekretærens	  meddelelser	  
 • Vi	  er	  blevet	  adspurgt	  om	  vi	  ville	  videreformidle	  

indkaldelse/reklame	  for	  DURS	  årsmøde	  –	  vi	  sender	  ikke	  dette	  
ud	  men	  det	  kan	  komme	  til	  at	  stå	  på	  hjemmesiden.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

 6. Kassererens	  meddelelser	  
 • Sparekatalog	  for	  Region	  Midt	  –	  man	  vil	  lave	  en	  central	  

beskriveenhed	  for	  radiologisk	  vagtarbejde,	  hvor	  nattevagten	  
for	  hele	  regionen	  skal	  laves.	  UL	  vil	  skulle	  laves	  ved	  tilkald	  af	  
lokal	  radiolog	  med	  et	  tillæg	  for	  dette.	  Vi	  er	  i	  bestyrelsen	  enige	  
om	  at	  det	  er	  en	  dårlig	  idé,	  hvor	  både	  patientsikkerhed,	  
samarbejdet	  mellem	  kliniker	  og	  radiolog	  samt	  uddannelse	  vil	  
blive	  kompromitteret.	  TB	  udarbejder	  høringssvar	  European	  	  

	  
TB	  



 • Society	  of	  Cardiac	  Imaging	  (ESCR)	  –	  se	  opfølgning	  fra	  sidste	  
møde.	  

	  
 7. Bestyrelsesmedlem	  uden	  porteføljes	  meddelelser	  

 • Intet	  
	  

	  

 8. Debat	  og	  indsatsområder	  og	  hjemmeside	  
 • Indsatsområder:	  

 -‐ Søgning	  til	  specialet:	  søgningen	  til	  specialet	  både	  mht.	  
introstillinger	  og	  hoveduddannelsesstillinger	  er	  for	  tiden	  
meget	  lav.	  Der	  er	  generelt	  lavere	  søgning	  til	  de	  fleste	  
specialer	  lige	  nu,	  og	  udviklingen	  forventes	  at	  vende	  om	  1-‐
1½	  år,	  men	  vi	  skal	  have	  en	  handlingsplan	  såfremt	  
udviklingen	  ikke	  vender.	  Generelt	  skal	  bestyrelsen	  arbejde	  
på	  tiltag	  der	  kan	  fremme	  interessen	  for	  specialet.	  

 -‐ Samarbejde	  med	  specialerne	  ”klinisk	  fysiologi	  og	  
nuklearmedicin”	  og	  ”Patologisk	  anatomi	  og	  cytologi”:	  
mulighederne	  for	  samarbejde/fælles	  arrangementer	  (f.eks.	  
joint	  venture	  sessioner	  ved	  årsmøder)	  blev	  debatteret.	  	  

 -‐ Fokus	  på	  ledelse	  i	  radiologi:	  Der	  er	  meget	  lidt	  fokus	  på	  
ledelse	  i	  radiologi,	  mulighederne	  for	  at	  fremme	  ledelse	  i	  
radiologien	  blev	  vendt,	  der	  blev	  diskuteret	  muligheder	  som	  
delestillinger	  klinik/ledelses	  uddannelse(MBA)	  og	  sessioner	  
om	  ledelse	  ved	  årsmødet	  f.eks.	  ved	  af	  få	  en	  repræsentant	  
fra	  MIR	  (Management	  In	  Radiology)	  til	  at	  undervise.	  

 -‐ Bioinformatik	  og	  radiologi	  –	  er	  et	  muligt	  fremtidigt	  emne	  
der	  kan	  komme	  til	  at	  fylde	  noget	  I	  radiologien.	  

 -‐ Medlemsfordele	  i	  DRS	  –	  f.eks.	  muligheden	  for	  at	  få	  online	  
anatomi	  tjenesten	  Imaios	  (imaios.com)	  gjort	  tilgængelig	  for	  
medlemmerne	  skal	  undersøges	  nærmere.	  	  

 -‐ RSNA-‐medlemskab	  –	  vi	  vil	  undersøge	  muligheden	  for	  at	  
DRS	  inkl.	  medlemmer	  bliver	  medlemmer	  af	  RSNA.	  

 -‐ Gratis	  adgang	  for	  10	  yngre	  radiologer	  til	  årsmødet.	  Der	  skal	  
søges	  inden	  1.	  november	  og	  der	  trækkes	  lod	  blandt	  
ansøgerne.	  Det	  er	  et	  krav	  at	  ansøger	  er	  medlem	  af	  DRS.	  Til	  
medlemsbladet	  og	  DRS’s	  og	  FYR’s	  hjemmeside	  

 -‐ Rejselegat.	  Yngre	  radiologer	  kan	  ansøge	  om	  rejsetilskud	  til	  
kongres	  i	  udlandet	  såfremt	  de	  skal	  præsentere.	  Der	  er	  2	  
legater	  på	  hver	  8000	  kr.	  Der	  skal	  sendes	  motiveret	  
ansøgning.	  Det	  er	  et	  krav	  at	  ansøger	  er	  medlem	  af	  DRS.	  Til	  
medlemsbladet	  og	  DRS’s	  og	  FYR’s	  hjemmeside	  

 -‐ Som	  forsøgsordning	  for	  at	  fremme	  specialet	  blev	  det	  
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vedtaget	  at	  give	  i	  alt	  6	  medicinstuderende	  (2	  fra	  
København,	  2	  fra	  Århus	  og	  2	  fra	  Odense)	  med	  interesse	  for	  
radiologi	  gratis	  adgang	  til	  årsmødet.	  Det	  skal	  slås	  op	  i	  de	  
relevante	  medicinerblade	  og	  via	  MIRA’s	  hjemmeside.	  	  
	  

 • Hjemmeside:	  designforslag	  til	  hjemmesiden	  blev	  gennemgået.	  
Deadline	  for	  ny	  side	  om	  1	  måned.	  Martin	  Lundsgaard	  sender	  
nyt	  designforslag	  til	  bestyrelsen	  

 • Facebook	  –	  Der	  besluttes	  at	  der	  også	  skal	  laves	  en	  facebook	  
side	  for	  DRS	  –	  Charlotte	  Trampedach	  foreslås	  som	  mulig	  
facebook	  redaktør.	  TV	  kontakter	  hende	  
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 9. Næste	  bestyrelsesmøde	  
Vi	  aftaler	  næste	  møde	  til	  1.	  september	  2015	  kl.	  10	  i	  Århus.	  

	  

	  

 10. Evt.	  
 • intet	  

	  

	  


