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FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING FOR 2008

Michael Bachmann Nielsen

Beretningen omhandler perioden fra sidste generalforsamling 23. januar 2008 til primo januar 2009. 

Dansk Radiologisk Selskab har i dag 708 medlemmer, heraf 632 ordinære medlemmer (inkl. pensionerede

radiologer), 8 æresmedlemmer, 17 ordinære ikke lægelige medlemmer og 43 ekstraordinære ikke-lægelige

medlemmer, samt 8 korresponderende og ingen passive udenlandske medlemmer.

I det foregående år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Bent Langfeldt, født 23.11.1923 , død 03.03.2008

Poul Erik Andersen, født 14.5.1917, død 12.6.2008

Efteruddannelse, møder og kurser

I januar 2008 afholdt selskabet sit 3. Årsmøde på hotel SAS Radisson i Odense. Mødet gentog de gode takter

fra de 2 forrige årsmøder med over 140 deltagere og en stor teknisk udstilling. Mødet blev arrangeret i

samarbejde med efteruddannelsesudvalget, interesseforeningerne, bestyrelsen og en lokal arrangørgruppe.

Mødet endte igen med et økonomisk overskud som har givet et godt afsæt til at afholde et videnskabelige

møde i forbindelse med generalforsamlingen 27 januar 2009, samt til afholdelse af den nordisk kongres i

radiologi som træder istedet for årsmødet i 2009. 

En stor del af 2008 er gået med planlægning af den Nordiske Kongres i Radiologi som afholdes 10.-12. Juni

2009 på Hotel SAS Radisson Scandinavia i København, denne gang har vi lejet hele etagen. Kongressen

arrangeres i samarbejde med Foreningen af Radiografer i Danmark. Det endelige program forventes klart i

januar og vil være at finde på www.nordiccongress.dk . Der vil være 3-4 sideløbende sessioner med danske,

skandinaviske og europæiske foredragsholdere. Der har været meget stor opbakning fra industrien, således

har der i flere måneder været tæt på udsolgt hvad angår udstillingsareal. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle

afdelinger til at bakke op om den nordiske kongres og sikre at så mange som muligt kan deltage. Som en del

at kongressen arrangeres tillige et “Breast imaging Symposium” som man kan tilmelde sig særskilt til. Et

andet hovedtema bliver onkoradiologi. Hertil kommer mange uddannelsessessioner for yngre radiologer.

Bestyrelsen indgik i 2008 en 3 årig aftale med kongresbureauet ICS om varetagelse af registreringer,

hotelbookinger og udstillingsareal for den nordiske kongres i 2009 og de kommende årsmøder i 2010 og

2011.

Vi har haft en 3-årig aftale med SAS kæden, som udløber i 2009. Vi har indgået aftale med Hotel Marselis i

Århus om at afholde årsmøde der i 2010.

Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Bestyrelsesreferaterne ligger i

lighed med tidligere tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Medlemsblad/hjemmeside

I 2008 har der været udgivet 2 numre af medlemsbladet, dog udkom nr 3-2007 i januar måned.

Undertegnede har været ansvarlig for medlemesbladet i en årrække men fra nummer 2-2008 blev dette

overtaget af bestyrelsesmedlem Annika Langkilde. Bladet er som tidligere tilgængelig på hjemmesiden for alle

interesserede. Den elektroniske nyhedsmail er rimelig velfungerende og et godt supplement, men den når

ikke ud til alle medlemmer (kun ca 450 tilmeldte) og det skal endnu en gang opfordres at vores medlemmer,

som ikke modtager nyhedsmailen, at tilmelde sig med deres mail adresser på mail@drs.dk. Det er kun

medlemmers dadlnet adresse, som automatisk ligger i adresselisten, resten skal tilmeldes. Har man tidligere

tilmeldt sin e-mail, men har ændret denne, skal det også oplyses.

Undertegnede har siden foråret 2007 varetaget hvervet som webmaster. På grund af konkurrerende

arbejdsopgaver har opdateringen ikke været så hyppig som jeg ønskede. I løbet af 2008 fik de fleste af

interessegrupperne deres egne websider.

Ugeskrift for Læger

I lighed med tidligere havde Ugeskriftet et temanummer med artikler fra de videnskabelige selskaber. Også i

2008 havde Dansk Radiologisk Selskab et bidrag med titlen “ De nye CT-skannere”.

http://www.nordiccongress.dk
mailto:mail@drs.dk
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Revision af målbeskrivelse af speciallæge uddannelsen

Dansk Radiologisk Selskabs koordinerende uddannelsesråd har arbejdet hårdt med denne vigtige og meget

store opgave. Der henvises til beretningen fra dette udvalg.

Pakkeforløb for kræftbehandlling

Dette meget vigtige udvalgsarbejde har berørt mange medlemmer af selskabet i 2008. Repræsentanterne er

blevet udpeget i samarbejde med Onkoradiologisk Selskab. 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 sammen-

ligning 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.

Inspektorordning

Inspektorordning er obligatorisk for alle afdelinger der varetager videreuddannelse. Vi mangler fortsat inspek-

torer, specielt region nord, og jeg vil gerne opfordre kolleger til at overveje at påtage sig dette vigtige

arbejde.

Acta Radiologica

Kravet til at overgå til et “online only” abonnement har været at hvert medlem får et individuelt brugernavn

og password som skal benyttes til logon på medlemssider på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside. Det

haar voldt lidt problemer og det vides ikke iskrivende stund om dette kan nps til januarnummerret 2009.

Såfremt det går i orden vil Acta kun være tilgængeligt for medlemmerne i elektronisk form. Den store fordel

for selskabet vil være at abonnementsprisen vil falde. Der henvises iøvrigt til beretningen fra Acta

Radiologica.

Æresmedlemmer

Ved generalforsamlingen i 2008 blev Frans Thomas Fork fra Malmø udnævnt til æresmedlem. 

Jeg vil slutte denne formandsberetning med at takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det

forløbne år. En specielt tak til selskabets sekretær Lisbeth Røhl, der ved generalforsamlingen fratræder efter

4 år i bestyrelsen, hun har ydet en kæmpe indsats for selskabet. 

Desuden en speciel tak til dem der yder en indsats for selskabet og dermed dansk radiologi f.eks. ved at

indgå i udvalgs- og arbejdsgrupper, fungere som inspektorer og kursusledere og andre tillidshverv. Efter-

spørgslen efter aktive medlemmer bliver ikke mindre i de kommende år. Også industrien vil jeg takke for et

positivt og frugtbart samarbejde i det forløbne år.

1.1.2009 MBN
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Beretning fra udvalgene

Beretning fra specialistuddannelsesud-

valget

Der er i 2008 ikke ændret på fordelingen af de

teoretiske A-kurser med en samlet teoretisk

undervisning på 210 timer fordelt på de obliga-

toriske kurser i Teknik & Strålebeskyttelse, Fysik &

Radiobiologi, Urogenital radiologi, Pædiatrisk ra-

diologi, Neuroradiologi, Thorax & Onkologisk ra-

diologi, Muskuloskeletal radiologi, Kar/inter-

vention, Mammaradiologi og Abdominal radiologi.

Hertil kommer forskningstræningskurset.

Sundhedsstyrelsen har overvejelser om over en

årrække at modernisere struktur og afvikling af

den teoretiske uddannelse. I forespørgsler som

led i en glidende modernisering, er det nævnt, at

vi i DK har et meget højt antal undervisnings-

timer. Der er blandt såvel delkursusledere, hoved-

kursusleder og de uddannelsessøgende i diag-

nostisk radiologi fortsat bred enighed om, at yder-

ligere reduktion i timetallet ikke vil være forsvar-

ligt. Der er heldigvis heller ikke i år bebudet re-

duktion i timetallet. Timefordeling vil således også

i 2009 forblive uændret. 

Som noget nyt har vi fået Sundhedsstyrelsens til-

sagn om fremover at måtte afholde alle A-kurser

årligt. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan vil

medføre at antallet af undervisningsstillinger til

hoveduddannelsessøgende læger over de kom-

mende år stiger fra 24 til 33. Det er glædeligt, at

antallet af undervisningsstillinger øges i diagnos-

tisk radiologi. Diagnostisk radiologi er et af de

specialer, der fortsat har ubesatte stillinger rundt

om i landet og samtidigt er et ekspanderende

speciale. 

Der har hidtil været rigtig mange kursister pr.

A-kursus (op til 38-40 deltagere), og en forøgelse

af antallet ville medføre, at holdene bliver så

store, at individuel undervisning ikke længere er

muligt, og at det vil være svært at finde egnede

lokaler. Fraset de to kurser i hhv. Fysik & Radio-

biologi og Teknik & Strålebeskyttelse er A-kur-

serne hidtil afholdt hvert 1 1/2 år. 

Delkursuslederne har accepteret at afholde alle

kurser årligt fremover for at kompensere for det

kommende øgede antal kursister, og Sund-

hedsstyrelsen har netop godkendt budgettet for

2009 til afholdelse af årlige kurser. Dette vil i det

kommende år, hvor dimensioneringsplanen endnu

ikke er slået igennem, medføre at antallet af

kursister pr. hold - bortset fra enkelte hold, hvor

der er opsamling fra " gammel og ny ordning", vil

falde og individuel undervisning i langt højere

grad vil være muligt.

Endnu en glædelig nyhed er, at Sundhedssty-

relsen er indstillet på at betale et mindre beløb pr.

dag til forplejning af kursisterne på A-kurserne.

Delkursuslederne i diagnostisk radiologi har i

lighed med tidligere år leveret en flot og enga-

geret indsats. De uddannelsessøgendes evalue-

ringer er, som i de tidligere år, blevet inddraget i

planlægningen af de kommende kurser, i det om-

fang dette er muligt. 

Delkursuslederne i 2009 er:

Teknik & Strålebeskyttelse: Hanne Waltenburg &

Lars Møller Sørensen

Fysik & Radiobiologi: Erik Andersen

Urogenital radiologi: Arne Hørlyck & Jan Solvig 

Pædiatrisk radiologi: Karin Kastberg Pedersen &

Anna Tietze

Neuroradiologi: Leif Sørensen & Edith Nielsen

Thorax- & Onkologisk radiologi: Finn Rasmussen

& Henrik Torp Madsen

Muskuloskelletal radiologi: Anne Grethe Jurik &

John Gelinck

Mammaradiologi: Walter Schwartz

Abdominal radiologi: Eva Fallentin & Eli Rappeport

Kar/intervention: Lars Lønn

Overlæge, ph.d. Poul Erik Andersen, OUH, har

efter mange års fremragende indsats (afspejlet i

flotte evalueringer fra de uddannelsessøgende

læger) valgt at overgive posten som delkursus-

leder i kar- og interventionsradiologi til professor

Lars Lønn, RH. Vi takker Poul Erik Andersen for en

meget dedikeret indsats gennem årene!

Der er i 2008 afholdt følgende kurser:

Thoraxradiologi & onkoradiologi: 7.-10. januar (27

timer)

Abdominal radiologi: 31.marts - 3.april (24 timer)

Fysik & radiobiologi: 6.-8.oktober (19 timer)

Teknik & strålebeskyttelse: 20.- 24.oktober (27

timer)

Pædiatrisk radiologi: 10.-13.november (21 timer)

Mammaradiologi & kar-/interventions radiologi:

17.-19. november (18 timer)
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Urogenitalradiologi: 1.- 4. december (22 timer)

I 2009 afholdes A-kurserne som følger:

5- 8. januar 2009: Århus. Thorax og onkologisk

radiologi (27 timer)

3- 6. februar 2009: Århus. Neuroradiologi inkl.

hoved/hals (25 timer)

24 - 27. februar 2009 - Forskningstræningskursus,

desuden tilkommer 2 kursusdag i maj, 1 i juni

30. marts - 2. april 2009: Glostrup. Abdominal

radiologi (24 timer)

7 - 10. september 2009: Århus. Muskuloskeletal

radiologi (27 timer)

5 - 7. oktober 2009: Herlev. Fysik og radiobiologi

(19 timer)

19 -20. oktober 2009/27. oktober 2009. Odense:

Mamma/ København: Kar-/interventions-radiologi

(18 timer)

9-12. november 2009: Skejby. Pædiatrisk

radiologi (21 timer)

23-26. november 2009: Statens Institut for

Strålebeskyttelse. Teknik og strålebeskyttelse (27

timer)

7-10. december 2009: Skejby. Urogenital radiologi

(22 timer)

Eventuelle ændringer vedr. kurserne vil blive

meddelt skriftligt samt via Sundhedsstyrelsens og

DRS' hjemmeside hhv:

http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Speciallaeg

euddannelse/Kursusoversigt/speciallaegekurser/Di

agnostisk_radiologi.aspx?lang=da

og

www.drs.dk - uddannelse -speciallægeuddannelse

En beskrivelse af kurserne findes på begge hjem-

mesider. Der er endvidere en beskrivelse af forsk-

ningstræningskurset.

December 2008 - Ilse Vejborg

Hovedkursusleder

Formand for specialistuddannelsesudvalget

Sundhedsstyrelsens specialistnævn 

Intet at berette. Ingen sager til behandling i 2008.

Ilse Vejborg

European Assoc ia t ion  of  R adio logy ,

Education Commission

Intet at berette.

Ilse Vejborg

CME-udvalget

Intet at berette

Niels Skovgaard

Rapport fra Acta Radiologica

Der har siden sidste generalforsamling været

afholdt styrelsesmøde i Acta Radiologica. Mødet

fandt sted i Oslo den 28. maj 2008. Der blev på

mødet giver følgende relevante informationer:

Årgang 2007, volumen 48, udkom i 10 hæfter, i

alt 1.152 sider.

Manuskriptbehandlingen foregår uændret digitalt

via Manuscript Central (MC). Der er i 2007

indkommet 578 manuskripter mod 570 i 2006.

Antal dage fra indsendelse til afgørelse var

gennemsnitlig 61 og 74% af manuskripterne blev

afvist.

Tidsskriftets Impact Factor var 0,97 i 2007. Der vil

fremover blive satset på accept af original

arbejder og antallet af "Case Reports" vil blive

reduceret, idet de ikke anses at bidrage til

tidsskriftets kvalitet. Dette kan formentlig bidrage

til at øge Impact Factor.

Samarbejdet med forlaget Taylor & Francis

foregår stadig tilfredsstillende og forlaget vil efter

sekretær Anita Gunnarssons pensionering ved

udgangen af 2007 overtage redaktions-

kontor-arbejdet.

På grund af faldende antal fuldt betalende abon-

nenter fra 417 i 2006 til 381 i 2007 og et stigende

antal foreningsmedlemmer, der får bladet til

specialpris (fra 2.683 i 2006 til 3.124 i 2007),

samt øget trykkeomkostninger har forlaget

meddelt det nødvendigt at øge medlemsudgiften

for det trykte blad. I 2007 var prisen for medlem-

mer 500 NOK og den vil blive øget til 510 NOK,

men i 2008 vil Acta dække den øgede udgift på

10 NOK via formuekapitalen. Dette var bla. moti-

veret med, at danske medlemmer ikke kan

acceptere en øget betaling, men kan ikke anses

for at være en permanent løsning. Det vil frem-

over være muligt at få tidsskriftet elektronisk til

en medlemspris på 365 NOK årligt. Dette tilbud er

accepteret af mange medlemmer i de andre nor-

diske lande.
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Den fulde pris for tidsskriftet til f.eks. biblioteker

vil fra 2008 blive øget til 665 USD mod 610 USD i

2007.

Xenia Forselliana prisen blev i 2007 tildelt Dr. Bar-

bara Elmståhl, Universiteteshospitalet, Malmø, for

publicering af artiklen "Histomorphological chan-

ges after renal x-ray arteriography using iodine

and Gadolinium contrast media in an ischemic

porcine model" Acta Radiol 10/2007, p 1109-19.

05.01.09 Anne Grethe Jurik

 

B e re tn in g  f ra  D R Ss  K oord in e re n d e

Uddannelsesråds arbejde i 2008

Medlemmer:

Elisabeth Albrecht-Beste, Hvidovre Hospital,

Region Øst (formand)

Mette Ramsdal Poulsen, Odense Universitets-

hospital, Region Syd

Anne Grethe Jurik, Århus Universitetshospital,

Region Nord.

Vibeke Andrée Larsen, Glostrup Hospital (medlem

af 1. målbeskrivelse udvalg)

Ilse Vejborg, Rigshospitalet (fmd specialist-

uddannelsesudvalget)

Lene Collatz Lautrup, Rigshospitalet (yngre læge

repræsentant)

Hele eller dele af udvalget har mødtes 6 gange i

2008, heraf et 2 dages internatmøde i Odense.

Det faglige vurderingsskema og den faglige profil

blev færdige og danner nu grundlag for de på-

gående ansøgninger. Det bliver interessant at se

hvordan de fungerer i praksis. De skal formentlig

revideres efter nogle ansøgningsrunder.

Vi har brugt mange kræfter på revisionen af

målbeskrivelsen. Det er et spændende arbejde,

men svært at udvikle når tilgangen er frag-

mentarisk over møderne, det er svært for alle at

afse den fornødne dagtid. Målbeskrivelsen for

introduktionsuddannelsen bliver en selvstændig

del, som bliver indsendt til Sundhedsstyrelsen i

januar 09. Jeg udsendte i oktober 2008 et

spørgeskema om revision af hoveduddannelsen.

Der var en meget høj svarprocent, og vi brugt de

indkomne kommentarer ved vores internat møde,

hvor vi nåede langt med revisionen, netop fordi vi

brugte mere sammenhængende tid på emnet.

Vi har diskuteret forhold omkring den nye

ansættelsesstruktur. Vi har i udvalget et ønske om

at harmonisere forholdende landet over. Da hele

tidsforbruget for sagsbehandlingen skal være

kortere og gerne i nær tilslutning til start på de

nye hoveduddannelsesstillinger har vi foreslået

startdatoerne ændret for hoveduddannelsesstil-

lingerne til 1.maj og 1. november. Vi mener at der

indtil videre skal være 2 opslag per år, på samme

tidspunkt i de tre uddannelsesregioner. Vi har ikke

nået at lave et egentlig materiale omkring ansæt-

telsessamtaler, men vi har besluttet at en re-

præsentant fra alle tre regioner om muligt skal

deltage i samtalerne alle 3 steder. Vi får så

erfaringer til næste runde.

I alle 3 regioner har Sundhedsstyrelsens dimen-

sioneringsplan skulle udmøntes. Det har krævet

og kræver fortsat et stort arbejde for de in-

volverede uddannelsesansvarlige overlæger, og vi

har i udvalget brugt hinanden som inspiratorer og

sparringspartnere, det har været en stor hjælp.

Jeg synes at det er et meget flittigt udvalg. Jeg vil

takke udvalget for det store engagerede arbejde

der fortsat udføres. Jeg finder at muligheden for

at arbejde sammen på landsplan er stimulerende

og gavnligt for faget. Jeg ser frem til dette forums

fortsatte arbejde.

6.januar 2009, Elisabeth Albrecht-Beste

Beretning fra Webmaster 

Hidtil har interessegrupperne harft deres

hjemmside under DRS. I ved årsskiftet havde

følgende deres egne hjemmesider med egne

domænenavne og egen webmaster:

Dansk Se lskab for Magnetisk Resonans

www.dsmmr.dk

Dansk Neuroradiologisk Selskab          

www.neuroradiologi.dk 

Dansk Forening for Pædiatrisk radiologi           

www.dpr.dk

Dansk forening for onkoradiologi          

www.oncoradiology.dk

Dansk forening for radiologisk mammadiagnostik 

www.dfrm.dk

Dansk forening for Interventionel radiologi       

www.dfir.dk

Dansk forening for Muskuloskeletal radiologi  

www.muskrad.dk

Foreningen af Yngre Radiologer (FYR)

www.radiolog.dk 

Dansk Ultralyddiagnostiks Selskab www.duds.dk

http://www.dsmmr.dk
http://www.neuroradiologi.dk
http://www.dpr.dk
http://www.oncoradiology.dk
http://www.dfrm.dk
http://www.dfir.dk
http://www.muskrad.dk
http://www.radiolog.dk
http://www.duds.dk
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Dansk Uroradiologisk Selskab og Danske Radio-

logers Organisation har mig bekendt ingen hjem-

meside.

I løbet af 2008 var der 1,4 millioner hits på Dansk

Radiologisk Selskabs hjemmeside og der blev

hentet 4,1 GB data.

Januar 2009, Michael Bachmann Nielsen

International Society of Radiology

I juni 2008 afholdtes kongres i Marrakesh i

Marokko med 2400 deltagere. Næste kongres

afholdes 9. - 12. april 2010 i Shanghai.

Præsident for selskabet er Hans Ringertz fra

Stockholm. Selskabet har sin egen hjemmeside

www.isradiology.org hvor man bl.a. kan læse

selskabets nyhedsbrev 

Januar 2009, Michael Bachmann Nielsen

Professional Organisation Committee

Referat fra de seneste møder i UEMS -European

Union of Medical Specialists: 

1) UEMS/ESR/POC Meeting with Delegates ECR

2008 8.3.2008 afholdtes i Wien ECR i marts 2008.

European Union of Medical Specialists (UEMS),

Radiologisk sektion er et selvstændigt europæisk

forum for det radiologiske speciale. UEMS er en

sammenslutning af medicinske speciallæger i EU

+ Norge + Schweiz + Island. UEMS beskæftiger

sig med 2 hovedområder: Undervisning og agerer

talerør overfor EU. I det følgende resumeres de

væsentligste punkter som blev behandlet under

mødet:

Dannelse af division for neuroradiologi (ESNR) og

interventionsradiologi (CIRSE).

Det blev vedtaget at oprette en division af hen-

holdsvis neuroradiologi og interventionel radiologi

indenfor UEMS radiologi sektionen. Tidligere har

andre kræfter arbejdet for at neuroradiologien

skulle inkluderes i neurokirurgi sektionen, denne

risiko er hermed afværget da man kun kan være

medlem af en fagsektion i UEMS.

Opdatering om EMF direktivet:

DIRECTIVE 2004/40/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND

OF THE COUNCILof 29 April 2004 on the minimum health and

safety requirements regarding the exposure of workers to the

risks arising from physical agents (electromagnetic fields)

(18th individual D irective within the meaning of Article 16(1)

of Directive 89/391/EEC): 

EU parlamentet har 19. februar vedtaget at ud-

skyde ikrafttrædelsen til 30. april 2012 af EU di-

rektivet om elektromagnetiske felter med henblik

på at skabe tid til revision af direktivet. Den nu-

værende ordlyd af direktivet ville forhindre

personale i at være til stede i MR undersøgelses-

rummet mens patienter bliver scannet, et påbud

som vil kunne forudses at betyde at nogle patient-

grupper ikke vil kunne MR scannes.

Yderligere oplysninger kan hentes på adresserne: 

http://allianceformri.org  og 

www.uemsradiology.eu/meetings/vienna,-march-8th-2008.asp

x 

www.icnirp.de 

www.jrc.cec.eu.int 

ETAP (European Training Assesment Program):

Der er etableret en europæisk inspektorlignende

ordning hvor inspektorer har til opgave at reviewe

speciallægeuddannelsen i de enkelte europæiske

lande. I 2007 har der været inspektorbesøg i

Norge, Tjekkiet, Holland og Tyrkiet. Næste år

planlægges besøg i bl.a. Portugal, Estland og

Kroatien. Man efterspørger inspektorer, hvis der

findes kolleger i DK som har lyst og tid til at på-

tage sig opgaven vil jeg forsøge at formidle kon-

takten.

Samarbejde med UEMS sektionen for nuclear

medicine/EANM. Den Hollandske sektion har udar-

bejdet et "visionspapir" om det fremtidige samar-

bejde mellem de to specialer - kan læses i sin ful-

de ordlyd på adressen:

www.uemsradiology.eu/meetings/vienna,-march-8th-2008.asp

x

På mødet den 8.11.2008 blev det oplyst at sam-

arbejdet med EANM/UEMS nuclear medicine er

nedfrosset.

"White paper om multimodality imaging" kan fin-

des på www.myesr.org publications and media.

Teleradiologi: EU har udarbejdet en forordning:

"The Portugal Agreement" som forventes at blive

implementeret i oktober 2009. Nøgle indholdet er

at de ansvarlige myndigheder indenfor de enkelte

EU lande skal kunne udveksle informationer om

sundhedspersonale for at sikre at de formelle kva-

lifikationer er opfyldt ved jobbytte/teleradiologisk

service over grænserne. 

Yderligere informationer kan findes på:

http://www.hpcb.eu 

2) UEMS Radiology section-ESR/POC Meeting with

delegates Brussels, Lørdag den 8. 11.2008

Det væsentligste punkt på mødet var diskussionen

om nyt udkast til direktiv om Patientrettigheder på

http://www.isradiology.org
http://allianceformri.org
http://www.uemsradiology.eu/meetings/vienna,-march-8th-2008.aspx
http://www.uemsradiology.eu/meetings/vienna,-march-8th-2008.aspx
http://www.icnirp.de
http://www.jrc.cec.eu.int
http://www.uemsradiology.eu/meetings/vienna,-march-8th-2008.aspx
http://www.uemsradiology.eu/meetings/vienna,-march-8th-2008.aspx
http://www.myesr.org
http://www.hpcb.eu
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tværs af grænserne. EU direktiver er at sidestille

med lovgivning som skal implementeres i den na-

tionale rådgivning.

Der er nu udkommet et udkast til direktiv om

Patientrettigheder på tværs af grænserne, hvilket

i radiologien har betydning specielt ved tele-

radiologi over grænserne: Det blev fremhævet at

Paragraf om E health er indholdsløs. Følgende

mangler:

1) Alle EU medlemsstater skal have adgang til

at tjekke alle lægers autorisation og evt

inddragelse af autorisation.

2) Alle - såvel patienter som læger som ar-

bejdsgivere skal have online adgang til medi-

cinske registre dvs. registre over autoriserede

læger.

3) Det EU land hvor patienten er hjemmehø-

rende skal være ansvarlig for registrering og

autorisation af behandlende / beskrivende

læge

4) Lægen skal have medicinsk forsikring i det

land hvor patienten er hjemhørende.

5) Der skal være sikkerhed for den telemedi-

cinske læges identitet via elektronisk finger-

aftryk.

6) Der skal være mulighed for at patienten kan

kommunikere med den telemedicinske læge in-

klusive spørgsmål, klager, kopi af rapport osv.

UEMS vil fremføre ovenstående indvendinger for

rette myndigheder.

Direktivet er blevet behandlet til møde i EU primo

december jeg kender ikke den videre skæbne for

udkastet..

3) Portugal agreement burde være et direktiv. Er

på nuværende tidspunkt ikke bindende for stat-

erne.

4) En sag fra Finland blev refereret. Sagen om-

handlede retten til at ikke uvedkommende kan få

adgang til patientakter i dette tilfælde kolleger til

ansat personale som samtidig havde et patient-

forløb på hospitalet. Hospitalet blev dømt ved

menneskerettighedsdomstolen ved EU for at :

"The Court finds it established that the applicant must have

suffered non-pecuniary damage as a result of the State's

failure to adequately secure her patient record against the risk

of unauthorised access. It considers that sufficient just

satisfaction would not be provided solely by the finding of a

violation and that compensation has thus to be awarded"

MIR: Management in radiology. Der vil blive

afholdt kursus for nyuddannede radiologer i

England i 2009. (Nicolas Strictland).

UEMS affairs:

Subsection of Neuroradiology er oprettet. Derimod

blev en subsection i interventional radiology ikke

godkendt. Procedureregler for subsections blev

gennemgået. Oluf Flodmark repræsenterede neu-

roradiologi - divisionen som skal referere til radio-

logisektionen.

12-01-2009 Birthe Højlund Bech

Efteruddannelsesudvalget

Igen i 2008 koncentrerede e-udvalget sig om års-

mødet som blev afholdt i Odense i januar 2008.

Mødet var velbesøgt med et bredt fagligt program

og stor teknisk udstilling. Vi er nu i fuld sving med

at forberede næste årsmøde (som bliver det 4.)

som bliver afholdt sammen med nordisk kongres i

København 10.-12. juni. Vi ser frem til et talstærkt

fremmøde af danske og nordiske kolleger.

Program og tilmelding er via nordisk kongres egen

hjemmeside: www.nordiccongress.dk 

13-01-2009 Birthe Højlund Bech.

Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi

Styrelsen holdt møde i Wien hvor den fremtidige

struktur i foreningen blev diskuteret. Foreløbig er

det besluttet at der vil blive afholdt nordisk

kongres i Finland i 2011. Der var bred tilslutning

til at de fremtidige kongresser planlægges som

udbygning til eksisterende nationale årsmøder for

at sikre deltagergrundlag til kongressen. Man

anser det for væsentligt at kunne bevare og

udbygge det nordiske samarbejde. Der var også

tilslutning til at fremtidige kongresser bliver holdt

med både engelsksprogede og skandinavisk

sprogede sessioner. 

13-01-2009 Birthe Højlund Bech.

Beretning fra Scandinavian Japaneese

Radiological Society

SJRS blev stiftet i 1985 med det formål at fremme

samarbejdet mellem japanske og nordiske

radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for

yngre radiologer. Der har foreløbig været 3

udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn

Mathiesen var i Tokyo i 1992 for at studere MR,

PACS og teleradiologi. Yokihiro Kodama var i 1994

i Odense for at studere patientforløb for

cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan).

I 2006 var Dr. Miwako Nomura fra Mie University

Hospital på Århus Sygehus.

http://www.nordiccongress.dk
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SJRS afholdt sit 7. symposium  i Tokyo d. 26.-28.

september 2008  (Tidl. Symposier er afholdt i

Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998, Oslo

2001, Yamagata 2004 og Stockholm 2006) med

deltagelse a f B irthe  Højlund Bech og

undertegnede samt, Yousef Wirenfeldt Nielsen

Ph.D. studerende fra Herlev på stipendium fra

SJRS.

Stafetten er nu for første gang nået til Danmark,

hvor det 8. symposium afholdes i Vejle 6.-7.

september 2010 (http://www.pacs.dk/sjrs2010).

SJRS møderne er som reglen lagt sammen med

internationale møder i andre små selskaber, det

vil også blive tilstræbt i Vejle, da lidt større

deltagerantal giver en bedre økonomi og øger

kontakten på tværs af subspecialerne, så hvis du

går med planer om et mindre engelsksproget

møde i Danmark i 2010, så hører vi gerne fra dig. 

Undertegnede har været sekretær/kasserer for

den skandinaviske del af selskabet siden 2001, og

har nu overtager formandskabet i selskabet forud

for mødet i Danmark 2010.

Vejle 13.1.2009  Finn Mathiesen (sjrs@pacs.dk) 
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