Dansk forening for interventionel radiologi
Formandens skriftlige beretning 2013.
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Susanne Frevert (Formand), Søren Heerwagen
(sekretær), Arindam Bhawadwaz kasserer, Johnny K. Christensen, Poul Erik Andersen. Lene
Collatz Lautrup samt Caroline Clausen (suppleant)
Ole Graumann har været webmaster
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb. Møderne blev holdt 10. maj 2012 i Korsør,
13. juni 2012 i Roskilde, 3. oktober 2012 i Kolding og 13. marts 2013 i København.
Der har desuden som tidligere været en ganske betydelig mailtrafik imellem
bestyrelsesmedlemmerne.
Seneste videnskabelige møde blev afholdt 10-11. Maj 2012 igen på Klarskovgård i Korsør. Mødet
forløb som vanligt særdeles godt. Både blandt deltagerne og i bestyrelsen var der tilfredshed med
programmet, det høje videnskabelige niveau og de fremragende både danske og udenlanske
foredragsholdere.
Årets CIRSE møde blev afholdt i Lissabon med fin deltagelse fra Danmark. Det var igen et møde af
høj videnskabelig og organisatorisk standard og et meget bredt udvalgt af foredrag indenfor hele
interventionsspektret.
I foråret har der i CIRSE regi været afholdt ESIR kursus i embolisering. Kurset blev afholdt i
Odense med Poul Erik Anderen som ankermand.
I UEMS (The European Union of medical specialists) IR division er Poul Erik Andersen
repræsentant og Dennis Tønner Nielsen er suppleant.
Der er nu et velfungerende uddannelsesprogram i interventionsradiologi i Århus og den første
nemlig Arindam Bharadwaz har opnået EBIR her i foråret. Der er flere der er i gang med
uddannelsen.
Årets DFIR møde har også i år været en stor opgave at arrangere. Vi har igen i år valgt at fokuserer
på temaer og har sammensat et alsidigt program. Foredragsholderne er fortrinsvis danske med
enkelte udenlandsk indslag.
Vi håber på god tilslutning til mødet igen i år, trods sparekrav på mange af vores arbejdspladser, har
mange heldigvis valgt at prioritere DFIR mødet.
Igen i år har der også været en betydelig opbakning fra firmaerne. Vi er dem meget taknemmelige
for uden denne opbakning vil det være vanskeligt at opretholde den høje standard.
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