
 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab 

 

 1.september 2015 kl 10.00 

Restaurant Martino,  
Marselisborg Havnevej 46b,  
8000 Århus C 

 

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth Albrecht-

Beste (EAB), Lars Peter Larsen (LPL) 

 

Dagsordenspkt. Opgaver /”hvem 

har aben” 

 

1. Valg af referent 

        TV valgt. 

 

 

2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde : 

Kristina gennemgik referatet: 

 Spareplan fra Region Midt – der var planer om at radiologisk 

vagt skulle samles i Århus i nattetimerne. Det er nu sandsynligt 

at spareplanerne bliver droppet, muligvis har vores indlæg 

været medvirkende til dette. 

 Fokus på ledelse i radiologien – der kommer en session på 

årsmødet med et foredrag, hvor Jens Karstoft fortæller om 

ledelse i radiologien.  

 Vi tager fremadrettet et fokuspunkt/indsatsområde til hvert 

møde. 

 TV har undersøgt omkring medlemsfordele og har kontaktet 

Imaios og vi ville skulle have ”group subscription” dvs. at vores 

brugere skal oprettes individuelt. Priseksempel 975 euro for 

26-50 brugere – derover kan man få et tilbud. Vi debatterer 

mulighederne for, om vi skal lave det som en medlemsfordel 

med x antal licenser pr afdeling. EAB laver rundspørge via 

uddannelsesansvarlige på landets forskellige afdelinger om, 

hvad interessen er for dette. Og TV får Charlotte Trampedach 

til at lave en forespørgsel på Facebook. 

 Vi diskuterede medlemsskabet af ACTA set ud fra, hvor få der 

bruger de muligheder der er - vi får det med som et punkt til 

næste møde, og der skaffes lidt baggrundsviden inden vi evt 
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tager det op på generalforsamlingen. 

 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 + Facebook. 

 Rejselegat. Yngre radiologer kan ansøge om rejsetilskud til 

kongres i udlandet såfremt de skal præsentere. Der er legater 

på hver 5000 kr og ikke 8000 kr og ikke kun to – der er ikke 

noget loft over antallet af legater og ansøgningerne behandles 

løbende til bestyrelsesmøder. Der skal sendes motiveret 

ansøgning. Det er et krav at ansøger er medlem af DRS. Til 

medlemsbladet og DRS’s og FYR’s hjemmeside. EAB+TV 

udarbejder tekst om legaterne.   

 Som forsøgsordning for at fremme specialet blev det 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.  

 Facebook – Der er lavet en facebook side for DRS – Charlotte 

Trampedach er blevet facebook redaktør og optager indtil 

videre kun læger i gruppen. Skal andre have adgang f.eks. 

radiografer, industri, andre? Det vedtages at det kun er læger 

der kan optages. TV er kontaktperson til Charlotte.  

 Mht. koordination af hjemmeside og facebook får TV Charlotte 

Trampedach og Martin Lundsgaard til at koordinere. TV 
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3. Formandens meddelelser 

 Årsmødet overskud på 36.751 kr., deles med radiograf 
rådet (18.375). Mht aflønning af sekretær er har der 
tidligere været sat 15.000 kr af til dette i fællesbidrag. Tidl. 
har det været en sekretær på RH der har sørget for det. 
KRN undersøger forholdene nærmere. 

 Legater:  
Marie Agust Krog legat – ved LVS årsmøde 100.000 
personlig og 150.000 til forskning til en fremragende Dansk 
forsker – Vi indstiller ikke nogen i år.  
Poul Lundbæk og hustru legat, 2 x 30.000 kr. KRN får 
annonce i medlemsblad og hjemmeside. 

 Arbejdsgrupper: 
1. DFIR (Poul Erik) spurgt – SST arbejdsgruppe for 

Screening for aorta-aneurismer. KRN hører også 
Caroline Ewertsen som er formand for DUDS. 

2. Søren Torp, Henrik Torp Madsen, Bo Nyhuus; 
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revidere ”Retningslinjer for Perioperativ 
regulering af anti-trombotisk behandling”. 

3. Revision af medicin.dk om røntgen-
kontraststoffer; Claus Jensen er blevet forfatter 
(han er allerede forfatter for afsnittet om MR-
kontrast-stoffer). 

 

 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. - Sidste 

nyt er at Randers muligvis vil deltage i dette 

forsøgsprojekt. TB og EAB undersøger forholdene 

nærmere. På Nordisk Kongres er der er møde om ”Nordic 

meeting on referral guidelines” - EAB deltager  

 International Day of Radiology. 8. Nov.: Om Pædiatrisk 
Radiologi. Karin Kastberg står for planlægning.  
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4. Næstformandens meddelelser 

 Followup på protestskrivelse om besparelser i Region Midt – se 

opfølgning fra sidste møde. 

 

5. Sekretærens meddelelser 

 Imaios – Se opfølgning fra sidste møde 

 Facebook – Se opfølgning fra sidste 

 TV har modtaget 3 ansøgninger til økonomisk støtte til 

deltagelse i RSNA – 2 er ikke medlemmer endnu, men har 

ansøgt om medlemskab. TV skriver til de 3 ansøgere at de kan 

få pengene såfremt de præsenterer (det er de vilkår der er 

vedtaget på GF) 

 Vedr. nye medlemmer. Det vedtages at sekretæren (som det 

har været praksis hidtil) står for indmeldelse af nye 

medlemmer og at den samlede bestyrelse ser listen over nye 

medlemmer i november inden det fremlægges på GF. Det er jvf 

vedtægterne ikke nødvendigt at medlemmerne godkendes på 

GF, medmindre bestyrelsen ikke kan godkende medlemmerne. 

 Indmeldelses formularen på den gamle hjemmeside har været 

nede og indmeldelsesformularen på den nye hjemmeside 

fungerer endnu ikke optimalt. TV og Martin Lundsgaard tager 

sig af dette. 
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6. Kassererens meddelelser 

 Vi har modtaget opkrævning fra ISR. Det debatteres om vi 

fortsat skal være medlemmer. Det koster 75 cent pr medlem. 

EAB undersøger om vi skal være medlemmer og hvad vi får ud 

 

EAB 

 

 



af at være med.  

 Teksten fra den pensionerede reumatolog om radiologiens 
historie i DK er rigtig spændende og vil blive lagt ud på 
hjemmesiden. TB sørger for dette og vingave til forfatteren. 

 Findes der retningslinjer for hvad klinikere må med billeder i 
forhold til artikler, skal den billeddiagnostiske afdeling 
spørges? Takkes i artiklen? Har DRS en holdning eller skal vi 
have en holdning? Der er findes ingen retningslinier. Vi kan evt 
tage det op som fokuspunkt til et senere møde. 

TB 

7. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser 

 DRG- gruppelogik – se debat 

 

 

8. Debat og hjemmeside 

 Der er fra sundhedsstyrelsen sendt spørgsmål og materiale om 

de nye DRG takster og den helt nye gruppe-logik. Deadline har 

været 15/9, men KRN har fået rykket den til 30/9. Der er 

forsøgt nedsat et udvalg, der kigger på materiale og spørgsmål 

og svarer sundhedsstyrelsen. Materialet er meget tungt og 

kræver stor kendskab til sundhedsvæsenets økonomi. Det er 

et emne i kanten af en radiologs arbejdsområde, det er rigtig 
godt at flere ledende overlæger vil stille op til at arbejde med 

dette emne sammen med bestyrelsen. Carsten Sloth 

(Næstved, Slagelse, Ringsted), Ilse Vejborg (RH, Glostrup), Jens 

Karstoft (Odense), og muligvis også Thomas Christiansen 

(Århus) og Vibeke Fink-Jensen (Ålborg) bidrager og der er 

aftalt møde på RH den 15/9, hvor de enkelte har vendt 

spørgsmålene og materialet lokalt inden da. KRN og TV laver 

opsamling og sender tilbage.  

 Hjemmesiden er oppe og køre. Den er rigtig fin og de sidste 

detaljer er ved at blive implementeret. Der skal laves et punkt 

om DRS. TV+ EAB laver et oplæg. 
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9. Næste bestyrelsesmøde 

Vi aftaler næste møde til 10. november 2015 kl. 10 i København. 

Fokuspunkt til næste møde: Generalforsamlingen 2016. + rekrutteringen 

til specialet. 

 

 

10. Evt. 

 intet 

 

 


