
Dansk  Radiologisk  Selsk abs medlemsblad nr 2/2008 - november 2008 1

D A N S K

R A D I O L O G I S K

S E L S K A B

M E D L E M S B L A D  N R .  2

2 0 0 8  

D A N I S H

S O C I E T Y  O F

R A D I O L O G Y

o k t o b e r  2 0 0 8

Indhold:

Bestyrelsen 2

Kort nyt fra Bestyrelsen 3

FYR er genopstået 4

Larvik kursus 2009 4

Nyt om uddannelse 5

Nye medlemmer af DRS 5

Kursuslisten 5

Nyt fra Danske Radiologers organisation 6

Ansøgning til James Polacks rejselegat 7

Indkaldelse til generalforsamling DRS  8

Foreningen Røntgensamlingens Venner  8

Referat fra generalforsamling Foreningen Røntgensamlin-

gens Venner         9-11

Generalforsamling og videnskabeligt møde 27/1 2009       12 

   

Forside quiz  Find svaret på www.drs.dk 

Hvad er den mest sandsynlige diagnose

a: lungetumor

b: rund atelektase

c: empyem

d: absces

http://www.drs.dk
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Indlæg til bladet

Modtages med glæde. 
Bestyrelsesmedlem Annika Langkilde har overtaget posten
som redaktør af medlemsbladet. E-mails kan sendes hele
døgnet til Annika Langkilde
best@drs.dk  

Deadline for indlæg til næste medlemsblad 1 marts

2009

ACTA Radiologica

Abonnenter og adresser er blevet omfattende opdateret
i august/september 2006 hos ACT A Radiologica, så de
stemmer overens med medlemmernes oplysninger i
Lægeforeningen. 
Hvis der er medlemmer af Dansk Radiologisk selskab som
ved en fejl uberettiget ophører med at modtage bladet
i løbet af efteråret bedes de rette henvendelse  til
selskabets sekretær Lisbeth Røhl. Adresseændringer skal
iøvrigt ALTID meddeles DRS sekretæren, som giver ACTA
besked - det er ikke nok at give lægeforeningen besked.
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Nyt fra bestyrelsen

Skal du starte dit hoveduddannelsesforløb efter januar 2009 bliver du omfattet af den ny ansættelses-

procedure bestående af tre dele: Den faglige profil, ansøgning og ansættelsessamtalen.Der er mere ny t

om dette i dette medlemsblad samt også på www.laeger.dk

Pakkeforløb for samtlige kræftformer er godkendt i kræftstyregruppen og af Task Force. Der er

arbejdsgrupper for komorbiditet, metastaser og ukendt primærtumor og almen praksis som fortsat er

i gang. Der er tillige startet en arbejdsgruppe for sammenligning af pakkeforløbene. Vedrørende de

enkelte pakkeforløb kan de ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ved at søge under pakke-forløb . Det

er et  kæmpestort arbejde der er blevet foretaget og stor tak til alle de fra selskabet der har medvirket

i de enkelte grupper.

10.-12. juni 2009 afholdes det næste årsmøde i Dansk Rad io logisk Selskab. Årsmødet er samtidig Nordisk

kongres og arrangeres i samarbejde med Foreningen af Radiografer. Vi forventer ganske snart, og

muligvis inden dette blad er udkommet, at lancere information på hjemmesiden www.nordiccongress.dk.

Der bliver et heldags sy mposium om mammadiagnostik under Nordisk Kongres, det vil blive muligt at

købe selvstændigt dagskort til dette sy mposie. Herudover bliver der masser af spændende emner for

enhver radiolog. Jeg håber at de enkelte afdelinger vil bakke op om kongressen og sende mange

deltagere. En bred vifte af udstillere er allerede blev et  kontaktet  og der er meget stor opbakning fra

disse.

Da årsmødet/Nordisk kongres afholdes i juni og vi er forpligtet til at afholde generalfo rsamling inden 1.

maj, arrangeres generalfo rsam lingen tirsdag den 27. januar 2009 som det kan ses andet-steds i bladet.

Som de fleste ved er der obligatorisk forskningstræningskursus fo r alle hoveduddannelsessøgende i

diagnostisk radiologi, men mange andre kolleger har henvendt sig og også ønsket en introduktion til

forskning i radiologi. Det er det som der vil forsøges at råde bod på ved at arrangere et  program om

dette før generalforsamlingen. Mødet bliver holdt på Medicinsk Museion og efter introduktionen til

fo rskning i radiologi, v il der være rundvisning på Medicinsk Museion, bl.a. skal v i se røntgensam lingen.

Efterfølgende vil der være en let anretning og det vil være gratis at deltage. Vi håber på stor opbakning

både til mødet og til generalforsamlingen.

Michael Bachmann Nielsen, Formand DRS

Korte nyheder

• Der fo religger nu lister over alle a-kurser i 2009 inkl. forskningstræningskurset. Detaljer på

www.drs.dk.

• Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi har ved generalfo rsamling besluttet, at der skal

udformes en MR-kogebog til brug fo r muskuloskeletal diagnostik. Der er ønsket forslag til dette inden

1.12.08, se mere på www.drs.dk.

• Foreningen af yngre radiologer har fået egen hjemmeside www.radiolog.dk.

Indkaldelse til frie foredrag til Nordisk Kongres

I forbindelse med kongressen den 10-12 juni 2009 er der åbent for frie foredrag. Deadline for

indsendelse er 15 marts 2009. Se www.nordiccongress.dk 

Case report competition - Nordisk Kongres

Ved samme kongres ønskes 2 deltagere fra Danmark til en session hvor en spændende case

forelægges. Vil blive bedømt på bl.a. fremlæggelsen og præsentat ionen. Vinderen vil få gratis adgang

til den internationale dag ved kongressen Fremtidens Speciallæge i Malmø efteråret 2009.

http://www.radiolog.dk.
http://www.nordiccongress.dk
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FYR er genopstået ….   

I den mørke vinter sidste år satte en lille gruppe yngre læger fra Region Hovedstaden sig sammen

med det formål at få genoplivet Foreningen af Yngre Radiologer (FYR). For at vejre stemningen og

interessen blandt de nuværende yngre læger i radiologi, blev der i april 2008 afholdt et aftenmøde på

Rigshospitalet med emnet Traumeradiologi . De engagerede undervisere var overlæge Henrik Teisen,

Middelfart og overlæge Eva Narvestad , Rigshospitalet. Succesen var øjeblikkeligt i hus med højt

fremmøde af entusiatiske unge og yngre radiologer lige fra før-intro til speciallægeniveau.   

I juni 2008 blev der afholdt en generalforsamling suppleret med et fagligt indslag omkring kontrasstof-

fer efterfulgt af et socialt arrangement med mad og underholdning. Dette foregik på Folketeatret på

Nørregade i København og var en stor - også kulturel - oplevelse for alle fremmødte. Der blev valgt

en bestyrelse bestående af 5 energiske kvindelige læger fra Region Hovedstaden.   

FYR har oprettet en hjemmeside: www.radiolog.dk . Der opkræves i øjeblikket ikke kontingent og alle

yngre læger og andre interesserede er velkomne til vores arrangementer, hvor der serveres

sandwich og sodavand. Der er også oprettet en Facebook-gruppe med navnet Foreningen af Yngre

Radiologer. 

Der er netop, d.2. oktober 2008, afholdt endnu et særdeles velbesøgt arrangement på Rigshospitalet

med emnet Børneradiologi. Foredragsholderne var overlægerne Karen Damgaard, RH og

Karen-Lisbeth Dirksen, Hillerød Hospital. Her var vi så heldige, at mange yngre pædiatere også havde

lagt vejen forbi for at lære mere om billeddiagnostik. Det kan fremme det gode tværfaglige samar-

bejde nu og på langt sigt. 

Næste arrangement bliver formodentlig thorax herunder HRCT og kommer til at ligge i januar 2009.

Nærmere oplysninger kommer på hjemmesiden og ud til alle yngre læger, hvis mailadresser vi har. 

Foreningen v il fortsætte med ca. 4 årlige faglige aftenarrangementer i Region Øst. Samtidig v il v i

løbende opdatere og udvide vores hjemmeside med faglige links og fokus på uddannelse. Der

arbejdes på at skabe en landsdækkende forening med aktiv iteter også på Fyn og i Jy lland. Interesse-

de må endelig give sig til kende via vores hjemmeside og mail@fyr  radiolog.dk . 

På FYR´s bestyrelse vegne Hanne Heebøll

SKANDINAVISK MDCT-KURS I LARVIK, NORGE

14.-16.jan. 2009

Målgruppe: Radiologer og radiografer. 

Her er noen af foreleserne du kan treffe Neste år:

Christoph Becker, Tyskland 

Ella A. Kazerooni, Michigan, USA 

Ann N. Leung, Stanford, USA 

K. Shanmuganathan, Shock Trauma Baltimore, USA 

Lars Lönn, Danmark

Anders Persson, Sverige 

Bertil Leidner, Sverige

Kurset blir som vanlig spekket med spennende og aktuelle temaer.

De mest internasjonalt kjente og beste foreleserne kommer. Vi er sikre på at det blir et seminar som

gir deltakere, forelesere og arrangører noen flotte og lærerike dager.

TØR DU LA VÆRE Å HOLDE DEG OPPDATERT?

Besøk vår hjemmeside: www.larv ik-kurs.no og MELD DEG PÅ!! 
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Nyt om uddannelsen i diagnostisk radiologi efterår 2008:

Så er det sikkert, pointssystemet ved ansøgning til hoveduddannelsesstilling er afskaffet. I stedet

bliver de vigtigste elementer den skriftlige motiverede ansøgning og ansættelsessamtalen. Hvordan

ansættelsessamtalen præcis kommer til at foregå vil stå i stillingsopslaget.

 Specielt i Region Øst, hvor ansættelsesudvalget bliver meget stort er der stemning for en

speed-dating model: ansøgeren møder flere mindre grupper af udvalget til forskellige spørgsmål

(også kendt som Multiple Mini Interv iew).

Hvilke krav der ellers skal være opfy ldt fremgår af de respektive hjemmesider for Sekretariatet for

Lægelig Videreuddannelse i Region Nord, Syd og Øst. Fremover vil det være de enkelte sekretariater

der hver især vil stå for stillingsopslag og ansættelsespapirer.

 Den tidligere opdeling af bedømmelse og ansættelse, som var med til at gøre sagsbehandlingen

langvarig fra ansøgning til start på hoveduddannelsen er ændret til et udvalg i hver af de tre

uddannelsesregioner som både vil tage sig af bedømmelsen og ansættelse, inklusiv ansættelsessam-

talen. Disse udvalg er netop under udnævnelse. 

Endvidere er det nu blevet muligt at søge hoveduddannelsesstilling selvom introduktionsstillingen ikke

er afsluttet, da skal det faglige vurderingsskema udfy ldes og medsendes. Introduktionsuddannelsen

skal dog være afsluttet inden hoveduddannelsesstillingens start.

Det bliver spændende at se hvordan den faglige profil og vurderingsskemaet fungerer i praksis,

begge dele vil blive evalueret efter nogle ansøgningsrunder.

Mange venlige hilsner

Elisabeth Albrecht-Beste, Hvidovre Hospital, 

formand for Dansk Radiologisk Selskabs Koordinerende Uddannelsesråd

Nyindmeldte Ordinære lægelige medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab

Ada Barbara Grycel Brian Jensen Rana Nabil Nouri

Ian Law Henrik Gudbergsen Mai-Britt Bryne Jensen

Radu Lucian Vijdea Wasan Wahid Mette Schødt

Mina Izadi Dan Kongsted

Arindam Bharadwaz Anna Zejden

Said Amin Hashemi Anders Amstrup Nye ordinære ikke-lægelige medlemmer:

Lotte Venø Kashi Verona Thomasen MR-Fysiker Søren Haack

Michael Maciejczyk Troels Vestergaard Madsen

Adam Jan Wronecki Yousef W irenfeldt Nielsen Nye æresmedlemmer:

Pernille Lassen Cemil Benian Frans Thomas Fork

Kursuslisten 2008 og 2009

Se også den opdaterede kursusliste på www.drs.dk

28. november - 5. december 2008. RSNA 2008

Radiological Society of North America, 94th Scientific Assembly and Annual

Meeting, Chicago. www.rsna.org 

14-16 januar 2009. Skandinavisk MDCT-kursus Larvik, Norge. www.lar-

v ik-kurs.no

27. Januar 2009. Kl 14.00 Ordinær Generalforsamling DRS. 

http://www.rsna.org
http://www.larvik-kurs.no
http://www.larvik-kurs.no
http://www.larvik-kurs.no


6 Dansk  Radiologisk  Selsk abs medlemsblad nr 2/2008 - november 2008

Medicinsk Museion. Se indkaldelse andetsteds i bladet

2. - 4. Februar 2009. 10th ESGAR CT-Colonography Hands-on Workshop

Harrogate, United Kingdom www.esgar.org 

6. - 10. marts 2009 ECR i W ien

25. - 26. Marts 2009 3rd ESGAR Image-guided Ablation (IGA) Workshop

London, United Kingdom www.esgar.org

4. - 6. Maj 2009 Basiskursus i ultralydsskanning.

Herlev hospital. Kursusafgift forventes 3.500 kr, heri indgår den engelsksprogede bog “Basics of

clinical ultrasound”. Tilmelding basiskursus@duds.dk eller www.duds.dk 

10. - 12. juni 2009. DRS årsmøde 2009 og Nordisk Kongres SAS Scandinavian Hotel, København.

Se vores hjemmeside www.nordiccongress.dk

23. – 26. juni 2009 ESGAR 2009 – 20th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European

Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology 

Valencia, Spain www.esgar.org

30. august - 3. september. World Congress in Ultrasound - WFUMB 2009

Sydney, Australien. http://www.wfumb2009.com

DRS bladet har modtaget nedenstående fra Danske Radiologers Organisation

Formandens skriftlige beretning for året 2007

Danske Radiologers Organisation  afholder

generalforsamling den 10.04.08.

Danske Radiologers Organisation (DRO) er en

specialorganisation under Foreningen af Speci-

allæger (FAS).Som medlem optages enhver

læge som er medlem af Den almindelige Dan-

ske Lægeforening, og som har opnået ret til at

betegne sig som speciallæge i diagnostisk ra-

diologi.

Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen

automatisk i DRO. Øvrige interesserede opta-

ges efter at have rettet henvendelse til be-

styrelsen eller FAS's sekretariat. Organisatio-

nens formål er at varetage faglige, organisa-

toriske samt kollegiale interesser i samarbejde

med FAS. DRO har 395 medlemmer. 

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Jens Boesen, Frederiksberg

Næstformand: Jonna Fries, Næstved

Sekretær: Elisabeth Buus Lund, Ålborg

Kasserer: Inge W itt, Ringsted

Praktiserende radiolog: Hans Otto Raaschou,

Hillerød

Formanden er født medlem af FAS's repræ-

sentantskab.

Sekretæren repræsenterer organisationen i

Internationale relationer og  i samarbejde med

DRS indenfor UEMS.

Der har siden sidste generalforsamling været

afholdt 4 bestyrelsesmøder. På disse møder

er følgende emner blevet behandlet:

Konsekvenserne af Regiondannelsen med op-

rettelse af område- og nærhospitalerog konse-

kvensen af dette i henhold til fremover at få

attraktive arbejdspladser.

Store akutte funktioner centraliseres på områ-

dehospitalerne og vagtbelastningblandt radiolo-

gerne vil øges. Det er derfor vigtigt ,at der

etableres så mange hjemmearbejdsstationer

som muligt til dem, som måtte være interes-

serede i dette.Tidsforbrug og honorering er

dog fortsat et uafklaret spørgsmål.

Vedrørende nærhospitalerne flytter spænden-

de specialer fra nogle af hospitalerne. Dette

kan gøre arbejdet i de radiologiske afdelinger

http://www.esgar.org
http://www.esgar.org
mailto:basiskursus@duds.dk
http://www.duds.dk
http://www.nirdiccongress.dk
http://www.wfumb2009.com
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mere rutinepræget, og der vil være færre fagli-

ge udfordringer.

Erfaringen fra Hovedstadsområdet er, at det

er vanskeligt at rekruttere og fastholde radiolo-

ger på nærhospitalerne. Der er flere vakante

stillinger, og det bliver en udfordringfor områ-

de- og nærhospitalerne at samarbejde, så den

radiologiske funktion kan varetages.

Der er i Hovedstadsområdet sat en proces i

gang, som har til hensigt at få en fælles læge-

lig ledelse mellem område- og nærhospitalerne.

Det bliver spændende at følge denne proces,
så begge afdelinger bliver attraktive at arbejde
på.  

Teleradiologi/telemedicin er det fortsat v igtigt

med ens retningslinier, også set i relation til

fællesvagter. Der er udfærdiget en skrivelse,

forfattet af professor Carsten Thomsen, ved-

rørende den fremtidige telemedicin og telera-

diologi i region Hovedstaden. I denne skrivelse

præciseres vigtigheden af ens retningslinier.

Vedrørende praktiserende speciallæger arbej-

des der på i Hovedstadsområdet med fælles

retningslinier og ens ret for patienterne til diag-

nostiske ydelser, således at de københavnske

klinikker fremover vil have mulighed for at

modtage og undersøge patienter fra hele re-

gionen. Overenskomsten med Sygesikringen

skal ligge til grund for honoreringen.  Det ser

endnu engang ud til, at der åbnes for CT- og

 MR-scanninger i det tidligere Sygesikringsregi,

men disse forhandlinger er for tiden pågående,

og der forventes at ukommre en aftale medio

2008

De praktiserende speciallægers fremtid i den

nye region ser således lovende ud, og meldin-

gen fra regionen er, at samtlige diagnostiske

ressourcer skal bruges og udnyttes.

Manglen på speciallæger i vores speciale er

fortsat stor, og antallet af vakante overlæ-

gestillinger og afdelingslægestillinger stiger.

Mange speciallæger har valgt den private sek-

tor. Dette er en udvikling, der nok ikke kan

stoppes, men man må håbe, at arbejdsvil-

kårene samt lønnen i vores afdelinger følger

med. Vi har på de sidste møder talt om DRO's

fremtid og indflydelse, og som det ses af ind-

ledningen, skal der i FAS's regi være en organi-

sation som vores. Flere af medlemmerne har

siddet der i mange år, og næstformand Jonna

Fries og kasserer Inge W itt har ønsket at ud-

træde af bestyrelsen efter mange, mange års

trofast, dygtigt og inspirerende arbejde i be-

styrelsen. De vil blive meget savnet, og den

resterende del af  bestyrelsen ønsker dem al

mulig held fremover.

Som afslutning vil jeg takke både nuværende

og afgående bestyrelsesmedlemmer for

noglekonstruktive, hyggelige og positive mø-

der.  

 Jens Boesen

Ansøgning om James Polacks Rejselegat

Efter at ovennævnte legat har været hvilende i mange år har DRS fået til opgave at uddele resten af

den samlede kapital over 3 år. Derfor vil 2-3 rejselegater pr. år blive uddelt til Generalforsamlingen

27. januar 2009.

Ansøgere skal kunne dokumenter et aktiv virke indenfor dansk radiologi, enten videnskabeligt,

fagpolitisk, eller indenfor det uddannelsesmæssige område. 

Af ansøgningen skal det specifikkte formål (lægevidenskabelig kongres, radiologisk kursus) nævnes,

og det forventes at ansøgeren efter kongressen/kurset udarbejder en rapport til medlemsbladet. 

Kun medlemmer af Dansk radiologisk Selskab kan ansøge om rejselegatet.

Ansøgnings frist den 15. December 2008.

Ansøgningen skal sendes til formanden for DRS. Formand@DRS.dk
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Indkaldelse til ordinær generalforsmaling i Dansk Radiologisk Selskab

27 januar 2009 kl 17.15 -18.15

Medicinsk Museion, Bredgade 62, København

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Status for den fremtidige speciallægeuddannelse

4. Beretning fra udvalgene

5. Aflæggelse af det rev iderede regnskab

6. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

7. Rettidigt indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg til udvalg og reræsentationer

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Optagelse af ekstraordinære  ikke- lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og

passive udenlandske medlemmer

Acta Radiologica

Fra 2009 forventes abonnementet af Acta at overgå til at være et elektronisk abonnement, forstået

på den måde at man ikke længere får bladet i dets nuværende form. Alle medlemmer vil på brev i

løbet afv interen med brugernummer og password til medlemsside på hjemmesiden hvorfra man kan

klikke sig frem til bladet. Denne løsning er valgt da en stor del af kontingentet til DRS går til betaling af

Acta og dette beløb bliver nedsat når vi overgår til elektronisk abonnement.

Foreningen Røntgensamlingens Venner er ophørt 

Som det fremgår af nedenstående referat fra generalforsamlingen er foreningen nu ophørt med at

ex istere. Mødet blev afholdt i dejligt forårsvejr med pænt fremmøde af  både foreningsmedlemmer,

pårørende og repræsentanter for Medicinsk Museion. Inden generalforsamlingen, var der en

særdeles fornøjelig rundvisning i røntgensamlingen, kyndigt ledet af akademisk konservator Ion

Meyer og generalforsamlingen blev krydret med kølige drikke, frugt m.m. i Museions dejlige, nyligt

istandsatte receptionslokaler.

Foreningens formue er nu (se nedenfor), i overensstemmelse med vedtægterne, overført til

Medicinsk Museion, som påtænker at anvende beløbet til at påbegynde røntgensamlingens tilgænge-

lighed på internettet. Dette er et stort ønske fra museets side, og vil i høj grad medvirke til, at den

unikke samling kan blive internationalt tilgængelig, på en endnu mere tidssvarende måde.

En epoke er slut, og alle de, som i de forløbne 46 år, har bidraget til foreningens liv og virke bringes

hermed en hjertelig tak.

          Foreningen Røntgensamlingens Venner
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  Referat  fra Generalforsamling Røntgensamlingens venner

Auditoriet, Medicinsk Museion

                    Bredgade 62, 1260 København K   Torsdag d. 8 maj 2008, kl. 16.30

Pkt. 1: Som dirigent valgtes Professor Thomas Söderqvist, - som kunne konstatere at generalforsam-

lingen var rettidigt indkaldt.

Pkt. 2: Formanden indledte sin beretning med et lille historisk tilbageblik: 

Røntgensamlingen blev grundlagt af Overlæge ved Bispebjerg Hospitals Røntgen-klinik Chr. Baastrup

(1885-1950) og Professor ved Københavns Kommunehospitals Røntgenafdeling Johan Fischer

(1860-1922).Den store samling blev overdraget til Medicinsk Historisk Museum d. 18. december 1927.

Røntgensamlingen, som er enestående i Europa, fik egne lokaler, da museet i 1929 flyttede til det

tidligere Fysiologisk Institut bag Kirurgisk Akademi. 

Den 7. marts 1962 stiftede Professor, Overlæge ved Rigshospitalet Gregers Thomsen foreningen

Røntgensamlingens Venner. Foreningens formål skulle være at yde økonomisk støtte til den fortsatte

drift af røntgensamlingen, samt eventuel udvidelse af denne. Medlemstallet var i 1970'erne oppe på

omkring 130, medens antallet nu er nede på kun 76 medlemmer. 

Igennem årene har foreningen bidraget med ca. 135.000 kr. til div. røntgenhistorisk relaterede

formål. I forbindelse med møder i Dansk Radiologisk selskab har der desuden ved 3 lejligheder i h.h.v.

1999, 2002 samt 2006 været medicinsk historiske indslag etableret i samarbejde med Foreningen

Røntgensamlingens Venner.

Formanden fortsatte derefter med

den aktuelle årsberetning, hvoraf

det fremgik at foreningen havde

gjort Museion opmærksom på, at

den indtrufne digitalisering af alle

landets røntgenafdelinger, havde

overflødiggjort autoalternatorerne.

Da Museion ikke havde exemplarer

af en sådan, har foreningen som en

konsekvens heraf, betalt for flytnin-

gen af en autoalternator fra Herlev

Sygehus til Museion, - i alt 625 kr.

Herudover havde bestyrelsen ved

de afholdte i alt 3 bestyrelsesmøder

i øvrigt beskæftiget sig med overve-

jelser vedr. foreningens fortsatte

beståen eller evt. nedlæggelse.

Pkt. 3: Kassereren aflagde regn-

skab, - som efter generalforsamlin-

gen er suppleret med et afsluttende

regnskab. Se nedenstående.

Pkt. 4:

Ved foreningens 40 års jubilæum i

2002 udnævntes  foreningens to

tidligere formænd, nu afdøde over-

læger Bent Langfeldt og Sam

Brünner til æresmedlemmer. Med

begrundelse i en stor indsats for

foreningen i årene som formand

havde bestyrelsen besluttet, også
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at udnævne overlæge Johannes Præstholm til æresmedlem. Foreningens formand overrakte i den

anledning et æresdiplom. 

Pkt. 5:

Generalforsamlingen gik herefter over til det punkt på dagsordenen, som omhandlede en evt.

nedlæggelse af foreningen. Der udspandt sig en liv lig diskussion blandt de fremmødte, hvoraf det

fremgik, at man jo egentlig gerne så foreningen bevaret, men at man fra bestyrelsens side erkendte,

at det var meget tungt at skabe interesse omkring foreningens arbejde, ligesom interessen for at yde

en indsats i bestyrelsen var stærkt v igende i de senere år.

Dertil kom, at museumsarbejde i vore dage er så resourcekrævende, at de midler foreningen ville

kunne fremskaffe, ikke rækker til mere væsentlige opgaver. Afslutningen på overvejelserne blev, at

de tilstedeværende medlemmer af foreningen ( 9 i alt ), enstemmigt stemte for foreningens

nedlæggelse.

Ifølge foreningens vedtægter kan foreningen nedlægges, hvis der blandt de frem-mødte medlemmer

er flertal for dette. Foreningen var herefter at betragte som værende nedlagt.

Pkt. 6:

Da foreningen nu var nedlagt, var der ikke behov for valg af en ny bestyrelse.

Pkt. 7:

Da foreningen nu var at betragte som værende nedlagt, blev foreningens formue i overensstemmel-

se med foreningens vedtægter, overdraget til Medicinsk Museion. Professor Thomas Söderqvist

takkede for denne gestus, og gav tilsagn om, at man vil anvende beløbet på bedste vis, til gavn for

Museions røntgensamling.

Pkt. 8:

Professor Thomas Söderqvist holdt et kort indlæg, hvor han gav udtryk for, at det var et stort ønske

fra Medicinsk Museion, at få røntgensamlingen gjort tilgængelig på internettet. Dette vil kræve et stort

arbejde med affotografering og genstands-beskrivelser, men vil samtidig bidrage til at gøre den store

og enestående samling internationalt tilgængelig i en moderne form. Projectet v il kræve flere hundrede

tusinde kroner, og kan ikke gennem føres uden tilførsel af penge udefra fra eksempelv is fonde,

firmaer og andre bidragydere.

Desuden gav professoren udtryk for, at det er et meget stort ønske fra Museion at få fotografier af

både dagligdagen og festlige lejligheder fra livet på de danske røntgenafdelinger rundt omkring i hele

landet.

Pkt. 9:

Museumsinspektør Søren Bak-Jensen holdt derefter et indlæg, hvor han redegjorde for den

igangværende indsamling af skriftlige beretninger fra nulevende danske læger og deres liv i det danske

sundhedsvæsen. Alle beretninger er velkomne, og må meget gerne være helt personlige. Der forelå

på tidspunktet for generalforsamlingen tilsagn fra tre danske radiologer, som gerne vil berette om

deres liv på danske røntgenaf-delinger incl. deres specielle faglige interesser.

Pkt. 10:

Under evt. takkede den nu afgående formand professor Thomas Söderqvist for veludført hverv som

generalforsamlingens dirigent. Desuden takkede formanden den øvrige bestyrelse for det store

arbejde, der var udført i tiden indtil nu, og gav udtryk for, at det v ille blive et savn fremover ikke

mere at skulle samles, til de særdeles hyggelige og gode bestyrelsesmøder.

17. august 2008. Elisabeth Buus Lund, Afgående formand, Foreningen Røntgensamlingens Venner
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Billeder fra generalforsamlingen Foreningen Røntensamlingens venner 

8. Marts 2008

Overlæge Johannes Præstholm udnævnes

til  æresmedlem af formanden for Forenin-

gen Røntgensamlingens Venner, overlæge

Elisabeth Lund. 

Professor Thomas Söderqvist ser til.

Den afgående bestyrelse: Direktør Poul Kølby, over-

læge Vibeke Berg Løgager, Speciallæge Jørn Palbøl,

overlæge Elisabeth Lund og overlæge Henri Nielsen.

Desuden som nr. 3 fra venstre, overlæge Johannes

Præst holm.

Nogen af generalforsamlingens deltagere i det gamle

auditorium i Medicinsk Museion. Professor Thomas

Söderqvist taler.
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Generalforsamling og videnskabeligt møde - Dansk Radiologisk Selskab

Tirsdag den 27 januar 2009

Medicinsk Museion, Bredgade 64, København

Introduktion til forskning i radiologi

14.00 - 14.05

Velkomst

14.05 - 15.00

Tips og tricks til powerpoint incl. v ideofiler

Relevante hjælpeprogrammer 

15.00 - 15.30

Radiologiske søgninger i Pubmed

15.30 - 15.50

Kaffepause

15.50 - 16.30

Kritisk læsning af artikler - praktiske eksempler

16.30 - 17.00

Kort introduktion til hvad der skal anmeldes til Etisk Komite eller

Datatilsynet

17.15 - 18.15

Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab

18.30 - 19.30

Rundvisning på Medicinsk Museion incl. røntgensamlingen

Efterfølgende let anretning

Mødearrangør Erik Morre Pedersen og Michael Bachmann Niel-

sen 

Det er gratis at deltage i mødet, tilmelding dog nødvendig. 

Tilmelding vil kunne ske på www.drs.dk fra november 2008

Martin Lundsgaard Hansen


