
 
Referat fra bestyrelsesmøde

 fredag, den 21. september 2007, kl. 19.30 – 23.30
på

Hotel Kong Arthur
 
 

Til stede:      Karen Damgaard, Lone Rasch, Rune Fisker, Helle Hjorth Johannesen, Birgitte
Svolgaard, Jens Karstoft, Finn Rasmussen, Henrik Torp Madsen, Hanne Nellemann

Afbud:         John Hjarbæk
 
 
Dagsorden:
1.     Valg af ordstyrer og referent
2.     Godkendelse af dagsorden
3.     Godkendelse af sidste referat (18.06.07)
4.     Evaluering af kursus 21.09.07
5.     Januarmøde 2008
6.     Kandidater til rejselegat 2008
7.     Brainstorm, udarbejdelse af program og kursusform for septemberkursus 2008
8.     Radiologi og kræft – skannerdebatten
9.     Regningslinier for modalitetsvalg ved kræftsygdomme
10.  Evt.
 
 
Ad 1
Ordstyrer: Henrik Torp Madsen
Referent:   Hanne Nellemann
 
Ad 2
Dagsorden godkendt.
 
Ad 3
Sidste referat godkendt uden bemærkninger.
 
Ad 4
Årskursus afholdt den 21.09. – meget vellykket og velbesøgt, i alt 62 tilmeldte deltagere heraf flere
deltagere fra andre specialer.
 
Ad 5
Dansk Forening for Onkoradiologi bidrager med indlæg om PET-CT, pitfalls og anvendelse ved DRS’s
Januarmøde 2008. Det bliver indlæg fra Rune Fisker samt Karin Hjorthaug, sidstnævnte nuklearmediciner.
I forbindelse med indlægget vil det årlige stipendium fra Dansk Forening for Onkoradiologi blive uddelt til
yngre læge med speciel interesse indenfor onkoradiologi. Stipendiet vil bestå i deltagelse på ICIS’ årsmøde
2008 med dækning af kursusudgift, rejseomkostninger samt hotelophold.
 
Ad 6
Årets kandidat til rejselegat 2008 vil blive udpeget af bestyrelsen.
 
Ad 7
Det vedtages, at årsmødet 2008 vil være af en dags varighed. Emnet vil formentlig blive ”Hvordan gik det
med ventetiden, som konsekvens af udredningsgarantien”. Der arbejdes mod at få deltagelse af f.eks.
sundhedspolitikere samt medlem fra DMCG.
Næste bestyrelsesmøde mhp. Årsmødet 2008, aktuelt planlagt til 26.10., Herlev Sygehus.
 
Ad 8



Det konkluderes, at det samlede antal skanninger på landsplan er tilstrækkeligt, der er dog ikke aktuelt
bemanding nok til at kunne foretage skanningerne i dagstid, og der er fortsat total radiologmangel.
Ligeledes mangel på dedikerede onkoradiologer. Det er vigtigt, at skanninger fra forskellige steder skal
kunne sammenlignes og derfor køres efter samme protokol samt beskrives af radiolog med
specialekendskab indenfor det aktuelle område. Prioritering af dette kan få konsekvenser for andre
patientgrupper.
 
Ad 9
De nedsatte grupper har aktuelt ikke overskud til at fuldføre opgaven.
 
Ad 10
Henrik Torp Madsen orienterer om møder i Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse ang.
skannerproblematik. Henrik Torp Madsen deltager i DMCG’s møde om status for radiologi mhp. ventetider
for kræftpatienter.
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