Formandens skriftlige beretning for 2014
Beretningen omhandler perioden fra januar 2014 til januar 2015
Dansk Radiologisk Selskab har i dag 741 medlemmer. Heraf 699ordinære lægelige medlemmer,
(inklusive pensionerede radiologer), 6 æresmedlemmer og 36 korresponderende medlemmer.
I det forløbne år er følgende DRS medlemmer afgået ved døden:
Asger Sæbye
Født 12-11-40
Ulf Lorenzen
Født 09-11-27
Jørgen Møller Jorgensen Født 20-01-31

Død 23-01-14
Død 16-08-14
Død 29-09-14

Efteruddannelse, møder og kurser
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden seneste generalforsamling og til nu. Referater fra
møderne ligger tilgængelige på hjemmesiden
Selskabet har i det forgangne år været repræsenteret ved møder i ESR: Education committee
(Elisabeth Albrecht Beste), ESR national societies meeting (Annika Langkilde). ESR research
commitee (Vibeke Løgager).
DRS 9. årsmøde blev afholdt 29-31. januar 2014 i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk
Fysiologi og Nuklear Medicin i Odense. For første gang afholdt DUDS videnskabeligt møde i
forbindelse med DRS årsmøde. Der var over 100 deltagende kursister De videnskabelige sessioner
trak tilhørere i alle tre dage. Der var desuden en stor og velbesøgt teknisk udstilling samt sociale
arrangementer, kunstudstilling på Brandts og traditionen tro festmiddag torsdag aften..
Medlemsbladet
Der er i år udsendt to medlemsblade til medlemmerne. Medlemsbladets redaktør, Karen Lind
Ramskov opfordrer endnu engang medlemmer til at sende indlæg til bladet på mailadressen
medlemsblad@drs.dk. Karen er også modtagelig for ideer til emner der kan behandles i
medlemsbladet.
Hjemmesiden
Siden sidste generalforsamling har DRS’ hjemmeside www.drs.dk fået ny webmaster, vi byder
Martin Lundsgaard velkommen. DRS bestyrelse har besluttet at hjemmesiden skal have nyt og mere
u-to-date lay-out. Martin vil påbegynde dette arbejde i 2015. Vores afgående webmaster, Michael
Bachmann Nielsen, har gjort et stort forarbejde til dette med bl.a arkivering af ældre dokumenter.
Herudover har Michael udarbejdet en selvstændig hjemmeside for introduktions- og
hoveduddannelse www.drs-uddannelse.dk. Michael er fortsat webmaster for denne hjemmeside.
Sundhedsstyrelsen
DRS har været repræsenteret i flere udvalg vedrørende udarbejdelse af diverse kliniske
retningslinjer samt udarbejdelse af pakkeforløb i 2014. DRS takker de medlemmer der har påtaget
sig disse opgaver, også specialeselskaberne som har været behjælpelige med at udpege kompetente
medlemmer til posterne.

Sundhedsstyrelsen har i 2014 initieret revision af specialeplanen. Arbejdsgruppen, som var nedsat
af DRS, har haft et stort arbejde med denne revision. Jeg kan forstå, at arbejdsgruppen har skullet
være meget insisterende for at få gennemført ønskede rvisioner, og at det af samme årsag ikke har
været muligt at komme igennem med alle de ændringsforslag og tilpasninger, man ønskede. I
skrivende stund ligger den reviderede specialeplan til godkendelse hos sundhedsstyrelsen.
En afgørende faktor er dog allerede nu gennemført: specialets navn er ændret fra ”Diagnostisk
Radiologi” til Radiologi.
Danske Regioner
DRS skrev i 2013 en udtalelse til Sundhedsstyrelsen hvori DRS bestyrelsens holdning til
beskrivende radiografer blev fremlagt. I januar 2014 modtog DRS svar fra Sundhedsstyrelsen,
svaret er i DRS-bladet nr 1 2014 og kan findes på DRS hjemmeside
ESR
Indsatsområderne for i år har været etableringen af Eurosafe Imaging, et udvalg som beskæftiger sig
især med strålehygiejne, begrænsning af brug af ioniserende stråling, men også oplysning til
patientforeninger om emnet. DRS bakker initiativet op, og har underskrevet os som ”ven af
Eurosafe”.
DRS har endvidere støttet og bakket op om ESRs ”European Action Plan for Medical Imaging”.
Planen stiler mod harmonisering i Europa indenfor kvalitet, sikkerhed uddannelse, forskning og
teknologi. Et af fokusområderne er at specialets navn i Europa skal harmoniseres, og være
”Radiologi”.

Jeg vil slutte min formandsberetning med at takke de øvrige medlemmer – både nuværende og
tidligere- i DRS bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne 4 år.
Annika Langkilde
ESR National Societies
Det årlige møde havde fokus på følgende hovedområder:
Hybrid billeddannelse – radiologens rolle, hybrid billeddannelse i radiologien. Den stigende
hyppighed af hybrid billeddannelse, fx PET-CT og PET-MR kræver tilstrækkelig træning i de to
discipliner. Der var ved mødet indlæg fra forskellige landes selskaber, som præsenterede deres
udfordringer og løsningsmodeller. Der er nedsat en curriculum gruppe bestående af repræsentanter
for ESR og EANM som især arbejder med uddannelse indenfor hybrid billeddannelse.
ECR – Kongressen har i år, 2015 modtaget 2881 abstracts, det næsthøjeste nogensinde. Abstracts
med emnerne mammaradiologi, interventionel radiologi og onkoradiologi er højst repræsenterede.
Ved kongressen har man i år satset på øget interaktivitet med fx on-line afstemning ved sessioner og
mulighed for at stemme på epos posters med en ”like” knap. I 2015 vil et antal motiverede
radiologer og radiografer under uddannelse kunne få gratis registrering og ophold under ECR efter
ansøgning.
Annika Langkilde

