Referat af DFIR bestyrelsesmøde, RH 13.03.2013
Tilstede: Susanne Frevert (SF), Johnny Christensen (JC), Søren Heerwagen (SH) og
Caroline Clausen (CC).
Afbud: Poul Erik Andersen (PEA), Lene Collatz Laustrup (LCL), Arindam Bharadwaz (AB)
Dagsorden:
1. Meddelelser fra formanden
2. Planlægning af årsmødet 2013
3. Evt.
Ad 1.
•

AB har søgt om DFIRs legat mhp. opnåelse af EBIR. Legatet tildeles.

•

Der er kommet uformelt forslag/forespørgsel fra Martin Malina (Kärlcentrum MalmöLund) om et fælles nordisk møde i Malmös nye kongrescenter i 2015. DFIRs
årsmøde og GF kan holdes seperat i samme ombæring. Bestyrelsen er umiddelbart
meget positivt indstillet overfor forslaget.

•

Indkaldelse til GF 2013 skal snart sendes ud (SH)

•

SF ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen efter næste GF. SF vil forsøge at finde en
potentiel efterfølger. Øvrige medlemmer af den nuværende bestyrelse forhøres om
de ønsker at fortsætte (SH). Positivt tilsagn fra JC, CC og SH.

Ad 2.
•

Peter Marckman vil gerne snakke om Kontrastmiddelkomplikationer og nefropati
(tor. ca. 15.30 – 16.15). LCL skal stå for at indhente bekræftelse mm.
Generelt sker honorering af inviterede foredragsholdere jvf. Lægeforeningens
Takstregulativ for undervisning for 2013 (kr. 1.472 inkl. forberedelse.).

•

Martin Malina vil holde foredrag om CO2-angiografi (tor. ca. kl. 17). JC står for
kontakt.

•

Radu Vijdea og Maria Serifi fra Kolding vil fre. præsentere resultater fra
forskningsprojekt om MR-, CT- og konv. angiografi (ca. 10.45 – 11.15). JC står for
kontakt.

•

SH kontakter ph.d.-stud. Mikkel Taudorf mhp. ca. 15 min. indlæg om hans projekt
fredag.

•

SH følger op på musik til aftenarrangementet.

•

Der tages kontakt til potentielle foredragsholdere om MR uden kontrast og
aneurismebehandling.

•

Det endelige program vil SF stå for at få trykt i nærmeste fremtid.

Ad 3.
•

CIRSE efterspørger repræsentanter til UEMS’s (European Union of Medical
Specialists) IR Division fra hvert medlemsland. Bestyrelsen drøftede potentielle
kandidater og enedes om at sende forespørgsler ud til PEA og Dennis Tønner
Nielsen mhp. at varetage dette hverv.

•

Enqueten 2011: Der mangler data fra Roskilde, Kolding og Viborg.
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