
 

 

Referat af bestyrelses møde d 22/6 2009, Ringsted Sygehus 
 

1. Valg af referent  

Annika er valgt som referent 

2 Opfølgning fra sidste best. Møde og generalfors. 27/1 

Der foreligger ikke referat fra best. Møde 27/1. 

 

3 Konstituering af bestyrelsen 

Annika – (Ny) sekretær  

Nikolaj – Kasserer 

Vibeke – næstformand 

Mikael – formand 

Erik Morre – (Ny) uden portefeulle 

 

4 DRS hjemmeside 

Der er lagt elektronisk log on til ACTA på hjemmesiden Se i øvrigt punkt 6. 

Vi har modtaget tilbud på vedligehold af hjemmesiden fra Mads Møller Petersen. 

Mikael kontakter Mads mhp på mere målrettet og udspecificeret tilbud. Efter vi er 

begyndt at modtage ACTA elektronisk er der en besparelse pr medlem på ca 135 

NOK – vi køber 580 adgange og der er således en besparelse som evt. kan 

anvendes på hjemmesidens vedligehold.  

     Mikael mangler emner til Quiz. Annika mailer emner til ham.  

Vejledninger og downloads. Vibeke læser dem igennem, så de kan vurderes og evt 

opdateres eller slettes. 

 

5 Vurdering af Nordisk Kongres 2009 og ICS 

Der var ca 600 deltagende. Generelt var kongressen en succes. Der foreligger ikke 

resultat på økonomien endnu. Der er aftale med ICS 2 år endnu, og der er 

evalueringsmøde m ICS om 2 uger. Samarbejdet med radiograf foreningen har 

været positivt. Evt senere fællesarrangement blev diskuteret. 

 

6 Acta Radiologica – elektronisk adgang 



Acta online. Online log on via DRS hjemmeside fungerer nu. Vi er ikke sikre på 

om ACTA ikke har godkendt sikkerheden i systemet. Da der logges på med 

medlemsnummer til lægeforeningen er der et problem med ikke lægelige 

medlemmer som skal logge på med DRS medlemsnmmer, men med d foran. Dette 

fremgår af mail fra Lisbeth 21/6. Vi sender brev til alle medlemmer ang. log on og 

medlemsnummer til alle medlemmer når ACTA har bekræftet sikkerheden i log 

on på hjemmesiden. 
 

       

7 Formandens korte meddelelser 

Forskningtræning Modul 2 og 3 -Kurset kører fortsat godt. Kursusledelsen finder 

emner til kursisternes projekter. Der skal formuleres ”kogebog”  til vejlederne, 

indeholdende hvad der forventes og hvad vejledning indebærer. Næste kursus er i 

København til foråret 2010. 
 

Målbeskrivelser Ny udgave for intro uddannelsen er færdig. Målbeskrivelse for 

hoved kursus forløbet forventes færdigt snarest. Ansættelses runder for hele landet 

forløb i foråret for første gang. Nye opslag i første uge i august. Startdato for 

ensættelse i videruddanelses-stillinger i syd/øst region er ændret til 1nov og 1maj. 

Startdato er uændret 1.marts og 1. september i region nord. 
 

8 Næstformandens meddelelser 

Vibeke har været til ESR national societys commites meeting. Fokus er på at 

støtte fx Baltiske lande op på højere fagligt niveau også mht fx apparatur. 

Revision af vejledning til ID af patienter udsendt af Sundhedsstyrelsen. Helle 

Hjort Johannesen deltog i mødet. Emner var bl.a sikkerhed indenfor telemedicin, 

ID af nyfødte. Referatet af mødet kommer på hjemmesiden. 

Vibeke har udarbejdet kommentarer til Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for 

undersøgelser af nyresyge patienter med kontraststoffer – med særligt fokus på 

gadoliniumholdige kontraststoffer ved MR scanning.  

Sundhedsstyrelsen har sendt i høring om ”map of medicine” kan anvendes i DK. 

Dette er vurderet og anbefales ikke. 

Vibeke har været til møde med Dansk Kiropraktor forening og regionen ang 

Kiropraktorers anvendelse af billeddiagnstik. Dels mulighed for at henvise til MR 

scanning dels for at optage og beskrive røntgen af fx ekstremiteter. Ifølge 

kiropraktorers overenskomst har de ret til at beskrive røntgenbilleder taget i 

forbindelse med behandling og udredning. Vi beslutter at DRS ikke vil anbefale at 

kiropraktorer beskriver andet end rtg af columna.  

 

9 Sekretærens meddelelser 

Se under pkt 6. 

10 Kasserens meddelelser 



Kasse beholdning + kursuskonto beløber sig til 799.04 kr. ACTA er betalt. Der 

mangler at blive betalt til ECR og Nordisk radiologisk forening. Som nævnt under 

pkt 5 foreligger regnskab fra Nordisk Kongres endnu ikke. 

 

11 Uden portefeulle 

Siden sidste bestyrelsesmøde er der udsendt et medlemsblad. Deadline for næste 

blad er 1. september 2009. Der ønskes ny person til redaktørposten efter at Annika 

har overtaget sekretær posten. Annika fortsætter til næste blad udkommer. Vibeke 

vil spørge yngre læger på sin afdeling, vi andre ser os også om efter evt afløser til 

posten. 

 

 

 

12 Kommende møder 
 

Årsmøde 2010 Århus 

27-29 januar.  Tilmelding bliver fra ca oktober. Flere specialegrupper har meldt ud 

om at de gerne vil stå for en session. Generalforsamling bliver første dag hvor der 

planlægges indlæg om FAME  - fælles akut modtage enhed. Desuden planlægges, 

også på første kursusdag delkursus om ”Kommunikation i vagten”. Der vil 

desuden blive en session m DUAL Source CT.  

Mikael forslår at vi har dagskort til årsmødet i hvert tilfælde onsdag og torsdag. 

Årsmøde 2011 Odense 

Der indhentes tilbud fra SAS Odense. 

Årsmøde 2012 

Arrangeres evt. i samarbejde med FRD (Foreningen af Radiografer i Danmark). 

Mikael taler med FRD. 

13 Næste bestyrelses møde 

Ons 30/9 kl. 11 i København. 

13 Evt. 

Dansk Pædiatrisk radiologisk selskab er nedlagt. Hjemmesiden vil dog persistere 


