Referat af DFIR bestyrelsesmøde, Skejby 15.06.2011
Tilstede: Susanne Frevert, Johnny Christensen, Hossein Mafi, Ole Graumann og Søren Heerwagen.
Afbud: Poul Erik Andersen og Lene Collatz Laustrup
Dagsorden:
1. Meddelelser fra formanden.
2. Evaluering af Årsmødet d. 12.-13. maj.
3. Planlægning af næste Årsmøde.
4. Eventuelt.
Ad 1:
Intet at berette.
Ad 2:
Årsmødet gav i år et lille økonomisk overskud. Tilbagemeldinger fra deltagerne har generelt været
meget positive. Specielt er programmet (med spændende og relevante emner) og dygtige
foredragsholdere blevet fremhævet. Det fungerer også rigtigt godt med de emneopdelte sessioner.
På den sociale side var der stor tilfredshed med musikken.
Ad 3:
Den foreløbige dato for næste Årsmøde er 10.-11. maj.
Der blev luftet forslag om potentielle emner til det videnskabelige program: Uro-intervention,
billeddiagnostisk follow-up efter interventioner, vaskulære malformationer, interventioner på
abdomens vener, knogleintervention mm.
Det blev besluttet at arbejde videre med emnerne uro-intervention og interventioner på abdomens
vener.
Hossein vil kontakte uroradiolog Arne Hørlyck fra Skejby mhp. en session om
nefrostomikatetre/tørlægning/perkutane ureterstents (teknik, komplikatoner, tips og tricks). Desuden
vil Hossein kontakte en nefrolog mhp. en session om PTA af nyrearteriestenoser ved
behandlingsresistent hypertension (baggrund, indikation, hvem, hvad, hvordan?). Slutteligt vil
Hossein selv tegne og fortælle om den endovaskulære behandling og teknik ved nyrearteriestenose.
Alternative emner: Prostataembolisering, RF-ablation (kardiologer), kryoablation.
Vedr. temaet ”interventioner på abdomens vener” blev følgende underemner foreslået:
Vena cava filtre (evt. ved Mats Lindh, Rigshospitalet), embolisering af v. portae forud for
leverresektion og v. portae thromboser. Susanne havde en potentiel foredragsholder i tankerne (en
leverlæge fra RH).
Fredagens program kunne evt. bestå af en række korte ”frie foredrag”. Fx præsentation af ph.d.projekter ved Mikkel Taudorff og Caroline Clausen (begge RH), præsentation af ph.d.forskningsresultater v. Søren Heerwagen, enqueten 2009-11 og en session med korte cases fra
deltagerne (med titlen 5 min.-cases for at indskærpe, at det skal gøres kort). Flere forslag modtages
gerne.
Mht. det sociale program blev det besluttet at booke samme band til næste år igen.

Ad. 4:
Hossein ønsker ved nærmere eftertanke ikke at være kasserer i foreningen. Efter lidt diskussion
frem og tilbage melder Ole sig til at varetage posten, til den øvrige bestyrelses store lettelse. Da
regnskabsåret løber fra d. 1/1 – 31/12 vil Elsebeth Tjalve fortsat også være involveret.
Vedr. DFIRs hjemmeside: Poul Erik har fundet referaterne fra tidligere generalforsamlinger (som
blev efterlyst af Dennis Tønner Nielsen på sidste generalforsamling). De er nu tilgængelige på
dfir.dk
Desuden er Ole og Poul Erik gået i gang med det store arbejde at oversætte CIRSEs foldere med
patientinformation om forskellige endovaskulære behandlinger. Det er selvfølgelig planen, at de
skal være tilgængelige på hjemmesiden også. Evt. fysiske eksemplarer af folderne kan måske blive
trykt med finansiel hjælp fra CIRSE.
Planen om elektronisk indberetning af tal til enqueten via hjemmesiden blev droppet. Enqueten
fortsætter som vanligt med de fysiske skemaer.
Der var en lang diskussion vedr. emnet subspecialisering i interventionsradiologi.
Sundhedsstyrelsen har svaret positivt på DFIRs henvendelse om at få interventionsradiologi
godkendt som radiologisk subspeciale og anbefaler et videre og forstærket samarbejde med Dansk
Radiologisk Selskab mhp. definition af fagområdet, uddannelse, eksamen osv. (der henvises til
Johnnys mail fra d. 7/6 ”Subspecialisering i interventionel radiologi” (kan rekvireres, hvis det er)).
Karkirurgerne er som bekendt meget interesserede i at få dele af interventionsradiologien lagt ind
under deres speciale. For at styrke vores (radiologernes) position er det vigtigt at få CIRSEcertificeret så mange radiologer som muligt, bl.a. alle speciallæger i DFIRs bestyrelse.
Kan Poul Erik bidrage med lidt viden og ekspertise vedr. CIRSEs eksamen?
DFIR skal i samarbejde med DRS forsøge at udarbejde uddannelsesplaner, målbeskrivelse mm. for
uddannelsen til interventionsradiolog og desuden er der en masse praktiske og økonomiske
spørgsmål, som skal forsøges besvaret. Ole og Johnny melder sig til en arbejdsgruppe og vil forsøge
at få Poul Erik med også.

Næste møde: Torsdag d. 29/9 på RH, kl. 12.30 til frokost. Vel mødt.

/Søren Heerwagen.

