Referat af DFIR bestyrelsesmøde, Odense 04.07.2013
Tilstede: Poul Erik Andersen (PEA), Søren Heerwagen (SH), Johnny Christensen (JC) og Radu
Vijdea (RV)
Afbud: Lene Collatz Laustrup, Arindam Bharadwas og Caroline Clausen.
Dagsorden:
1. Konstituering af den nye bestyrelse, opfølgning.
2. Evaluering af årsmødet 2013
3. Planlægning af årsmødet 2014
4. Enqueten
5. Årsmøde-præsentationer til hjemmesiden.
6. Eventuelt.
Ad 1:
Intet at tilføje.
Ad 2:
Årsmødet havde færre deltagere i år end normalt. Dette skyldes måske sammenfald med det
svenske Seldingermöte. Desuden var der imod sædvane ingen deltagere fra Gentofte og Herlev.
Mhp. at opnå et større antal deltagere til næste årsmøde skal der arbejdes på hurtigere at få
programmet færdigt og ud til afdelingerne. Årsmødet er planlagt til d. 22. – 23. maj, hvilket ikke
umiddelbart er sammen med andre møder/kongresser. Datoen skal allerede nu op på
hjemmesiden.
Bestyrelsen besluttede at forsøge at skaffe et nyt live-band – RV kontakter Chris Vagn Hansen,
som spiller i jazzorkester, der på tidligere årsmøder har været en succes.
Økonomisk løb årsmødet lige rundt.
Ad 3:
Bestyrelsen besluttede at arbejde frem mod overordnede temaer om EVAR og Traumeintervention på næste årsmøde. Som tidligere skal temaerne indeholde indlæg ved klinikere i de

relevante specialer (fx. karkirurg, traumatolog og/eller anæstesiolog). Desuden skal der arbejdes
på at få indlæg om den nyeste teknologi (fusion mm.) til diagnostik og behandling.
Om fredagen mulige ph.d.-foredrag. SH kontakter ph.d. studerende Mikkel Taudorf og Caroline
Clausen. Desuden en case-session igen, evt, længere end tidligere.
Ad 4:
Enqueten skal revideres, så den bliver tidssvarende og relevant. Forslag til ændringer fra
bestyrelsesmedlemmerne.
Ad 5:
Forsøg på at få tilladelse til at præsentationerne fra i år lægges på hjemmesiden.
Stevo Duvnjak – PEA
Susanne Frevert – SH
Peter Marckmann – SH
Yousef Wirenfeldt Nielsen – SH
Martin Malina – JC
Arindam – SH
Kim Houlind - JC
Ad 6:
Div. emner, bl.a. CIRSE 2013 blev diskuteret.

Næste møde: I Roskilde, engang efter CIRSE. PEA laver en Doodle-afstemning.
/Søren Heerwagen

