Til Lars Peter S Larsen
til brug ved DRS generalforsamling den 28.-30. januar 2015, Vibeke Berg Løgagers rapport:
Beretning fra ECR (tidligere kaldet: Professional Organisations Committee (POC) hedder nu:
ESR Quality, Safety and Standards Committee (QSSC) (Formand: Dr. E. Jane Adam)
Hermed aktiviteterne i ESR QSSC sub-komiteer , arbejdsgrupper og “Task Force”
”Audit and Standards Subcommittee” (Formand: P. Cavanagh)
• Sub-komiteen samarbejder med andre QSSC sub-komiteer og arbejdsgrupper med at skabe og udbrede
målbeskrivelser/standarder.
• I øjeblikket bearbejdes en række vigtige revisoner indeholdende mål og beskrivelse af udførelsen, samt
skabeloner vedrørende hvorledes de forskellige ”audits” skal udføres af ECR 2015.
• Samarbejder med PAGMI, (Patient Advisory Group for Medical Imaging) med henblik på at udforme en
patient centreret køreplan, se link diagram:
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/membership/statutory_committees_working_groups/co
mmunication_international_relations_committee/patient_advisory_group_for_medical_imaging_pagmi_.h
tm
• Har organiseret en Eurosafe og Audit session ved ECR 2015, lørdag den 7. marts kl. 16:00–17:30 med
titlen: EuroSafe Imaging Session 4, ”How can clinical audit enhance patient safety?”
eHealth og Informatics Sub-komiteen (Formand: O. Ratib)
• ESR har underskrevet en aftale med RSNA med henblik på at lave skabeloner, til brug for strukturerede
beskrivelser.
• Sub-komiteen arbejder på en spørgeskema-undersøgelse om Teleradiologi
Management in Radiology (MIR) Sub-komiteen (P. Mildenberger)
• Denne Sub-komite har organiseret det årlige videnskabelige MIR møde (2014: 1.-3. oktober i Bologna/IT)
• Dette arbejde fortsættes ved at organisere en session til ECR 2015: MIR@ECR 2015
Radiation Protection Sub-komiteen (P. Vock)
• Igangværende arbejde med at understøtte Eurosafe
• Alliance med HERCA (Heads of the European Radiological protection Competent Authorities) og andre
organisationer
• Samarbejder med “Audit and Standards Subcommittee”
• Aflevere et paediatri DRL (Diagnostic Reference Level) projekt 2015.
Arbejds gruppen om Ultralyd (L.E. Derchi)
• Publikation af en artikel om emnet: ” US in renal colic” er lige på trapperne
• Der er planer om at lave et dokument om infektions kontrol ved Ultralyd, der er enighed om en skitse og
målet er en færdiggørelse i 2015. Dette vil danne grundlag for et kontrol-værktøj til videre udvikling i
”Audit and Standards” Sub-komiteen
• Igangværende sammarbejde med EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine
and Biology), og en fælles session ved ECR 2015, torsdag den 5. marts kl. 08:30–10:00 er planlagt.
EMA (European Medicines Agency) Task Force (O. Clément)
• Igangværende arbejdsopgaver vedrørende harmonisering af informationer om iodholdige kontrastmidler
• Igangværende arbejdsopgaver vedrørende NSF (Nephrogenic systemic fibrosis) og gadolinium
• Advisering af EMA vedrørende de nye ”imaginging biomarkers”.
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