Referat af DFIR bestyrelsesmøde, Roskilde 13.06.2012
Tilstede: Susanne Frevert (SF), Poul Erik Andersen (PEA), Johnny Christensen (JC),
Lene Collatz Laustrup (LCL), Arindam Bharadwaz (AB), Søren Heerwagen (SH) og
Caroline Clausen (CC).
Dagsorden:
1. Meddelelser fra formanden
2. Evaluering af årsmødet 2012
3. Planlægning af årsmødet 2013
4. Evt.
Ad 1.
•

Intet at berette.

Ad 2.
•

Positive tilbagemeldinger fra deltagerne generelt.

•

Der var tilfredshed med musikken igen i år og det besluttes at JC skal stå for at
reservere de samme igen til 2013.

•

Ligeledes stor tilfredshed med Comwell Klarskovgaard, både hvad angår
beliggenhed, faciliteter og deres service.
De overvejelser der har været om evt. at flytte årsmødet til en lokalitet i Region
Syddanmark (i kølvandet på en henvendelse fra organisationen ”Inspiring
Denmark”) droppes.

•

Case-sessionen om fredagen mangler engagement fra andre end medlemmer af
bestyrelsen. Det diskuteres, om den skal droppes i fremtiden. Konklusionen bliver,
at i 2013 skal de afdelinger, som bestyrelsesmedlemmerne tilhører, alle tilmelde
(mindst) én case. Det skal prioriteres, at casen præsenteres af yngre læger på
afdelingen, så vidt det er muligt.

Ad 3.
Forslag til det videnskabelige program:
•

Komplikationer ved interventioner og deres håndtering, generelt.

•

Viscerale aneurismer.

•

Ultralyds-vektorflow (med interventionel vinkel).

•

Patienten med nefropati.

•

Gastrointestinal blødning.

•

Strålehygiejne, stråleskader og profylaktiske foranstaltninger for interventionsradiologer.

•

Indlæg ved Ole Graumann (legat).

•

Interventionsradiologen som kliniker – hvorfor og hvordan.

Ad 4.
•

Kontakt til Ole Graumann mhp. fremskaffelse af programmer fra tidl. årsmøder. Kan
de komme på hjemmesiden (SH).

•

Skift til Lægernes Pensionsbank? LCL undersøger fordele og muligheder.

•

Mulighed for elektronisk tilmelding til årsmødet via hjemmesiden inkl. betaling med
EAN-nr. Kan det lade sig gøre? SH kontakter webmaster Ole Graumann.

Næste bestyrelsesmøde i Kolding d. 3/10, kl. 12.30.
(Punkt på dagsordenen: Kontingentsatser for seniorer og yngre læger)

/Søren Heerwagen

