
  

 
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 10.04.2012 
 
 
Deltagere:  Annika Langkilde (AL), Erik Morre Pedersen (EMP), Torben Lorentzen (TL),  
   Lars Peter Larsen (LPL) 
Afbud:   Kristina R. Nielsen (KRN) 
 
Dagsorden: 
1. Valg af referent 
2. Årsmøde januar 2012 – opfølgning. Årsmødet januar 2013 I Aarhus. 
3. Formandens meddelelser. 
 Alliance for MRI, revision af DRS vedtægter, nyt fra ESR (guidelines) 
4. Næstformandens meddelelser 
5. Sekretærens meddelelser 
6. Kassererens meddelelser 
7. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser 
8. Beskrivende, ikke-lægefagligt personale (radiografer, kiropraktorer). DRS’ holdning hertil. Plan for evt. nedsættelse 

af “udvalg” mhp. formulering af skrivelse til regionerne og SST. 
9. Evt. 
10. Fastlæggelse af dato næste bestyrelsesmøde 
 
Ad 1 
Sekr. LPL. 
 
Ad 2 
AL informerer om, at tallene/regnskabet for årsmøde januar 2012 fortsat ikke foreligger.  
Vedr. årsmødet 2013 i Aarhus er der planlagt, at der udsendes til interesseselskaber i løbet af foråret mhp. 
input til programmet. 
 
Ad 3 
Alliance for MRI: Der er kommet svar fra Beskæftigelsesministeriet på henvendelse vedr. EU direktiv 
omkring arbejde i magnetisk strålefelt. Man forventer, at der først er en endelig afgørelse/svar om 2 år. Dette 
må således afventes. 
Nyt fra ESR:  Der besluttes, at AL deltager i workshop i Wien 20. – 21. september 2012, hvor en spørgeske- 
maundersøgelse vedrørende guidelines (som er udsendt til samtlige radiologiske selskaber i Europa) 
kommer til diskussion. Vi vil gøre det klart, at vi aktuelt ikke har nogen opdaterede danske guidelines, men at 
vi støtter op omkring europæisk udarbejdelse af guidelines og afventer dette mhp. kommende 
implementering. 
ESR: Desuden sendt fra ESR et spørgeskema omkring patientvejledning, form og indhold. EMP tager 
ansvaret for, at dette udfyldes og returneres. 
Revision af DRS’ vedtægter:  AL gennemgår ændringsforslagene, og disse bliver diskuteret på mødet. Der 
bliver lavet enkelte tilføjelse, som AL tager med tilbage til arbejdsgruppen omkring vedtægtsændringer. 
 
Ad 4 
Bestyrelsen indstiller afdelingslæge Mette Hjørringgaard, Neuroradiologisk Afd., Aarhus Universitetshospital 
som inspektor. 
 
Ad 5 
Intet nyt. 
 
Ad 6 
Regnskab for årsmødet fortsat ikke færdigt, ellers intet ny. 
 
Ad 7 
TL informerer om, at han har deltaget i en mødeaktivitet vedr. billeddiagnostik i private klinikker. Her er der 
generelt anført, at man vil følge Sundhedsstyrelsens retningslinier, bl.a. vedr. mammografi og brug af UL i 



  

forbindelse hermed. 
 
Ad 8 
EMP og TL vil fremsende forslag til bestyrelsen omkring et kommissorium for arbejdsgruppe, som skal 
behandlet emnet. Bestyrelsen diskuterede desuden, hvilke personemner som kunne være interessant at få 
med i en sådan arbejdsgruppe.  
Under mødet foregik der samtidig en generel diskussion omkring arbejdsglidning indenfor billeddiagnostik. 
 
Ad 9 

Ingen indkomne emner. 
 
Ad 10 
LPL laver ”doodle” til møde ultimo august/primo september 2013. 
 
 
Lars Peter Larsen/bb 


