Referat af DFIR bestyrelsesmøde, Odense 26.06.2014
Tilstede: Poul Erik Andersen (PEA), Søren Heerwagen (SH), Arindam Bharadwas (AB), Radu
Vijdea (RV) og Caroline Clausen (CC).
Afbud: Johnny Christensen (JC).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evaluering og tilbagemeldinger vedr. årsmødet 2014.
Årsmøde 2015 – skal det være Klarskovgaard eller et andet sted? Sammenligning af tilbud.
Dato for årsmøde 2015 (det svenske møde er i Lund 21.-22. maj 2015).
Økonomi.
Fastsættelse af fremtidigt gebyr for deltagelse i årsmødet.
Enqueten.
Evt.

Ad 1:
Tilbagemeldinger vedr. det videnskabelige program har været meget positive, om end der er
blevet udtrykt skuffelse over at foredragsholdere i to tilfælde var ændret i forhold til det udsendte
program.
Tilbagemeldinger vedr. Klarskovgaard har været negative i forhold til tidligere år. Der er blevet
nævnt: indelukket og varmt på værelserne, larm fra andre selskaber til middagen, lavere kvalitet af
forplejningen, samt placering langt fra motorvej og togstation.
Mht. musik til årsmødet 2015 besluttes det at undersøge muligheden for at engagere et band
Dennis Tønner Nielsen har kontakt til (PEA kontakter Dennis)
Ved årsmødet 2015 skal der på første mødedag lægges et printet opdateret program, samt et
evalueringsskema, i auditoriet til hver deltager.
Ad 2:
For at imødekomme tilbagemeldingerne vedr. Klarskovgaard er der blevet indhentet tilbud fra
andre kongrescentre i Nyborg, Odense, Fredericia og Kolding. De bedste og mest interessante
tilbud var fra Sinatur Hotel, Nyborg og Trinity, Fredericia. PEA besøger begge steder i starten af
uge 27, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om det endelige valg via mail i slutningen af
samme uge.
Ad 3:
Årsmødet 2015 planlægges til 28.-29. maj 2015.
Info lægges på hjemmesiden når reservationen er i orden med det nye kongrescenter.

Ad 4:
SH og AB afstemmer hvilke firmaer der endnu ikke er kommet indbetaling fra. Når alle beløb er i
hus vil årsmødet løbe rundt økonomisk.
Ad 5:
Det besluttes at lade det fremtidige gebyr for deltagelse i årsmødet stige med 200 kr. Beslutningen
træffes på baggrund af en tendens til fald i firmastøtten over de seneste år, samt for at sikre
muligheden for at kunne invitere spændende foredragsholdere fra udlandet til årsmøderne.
Ad 6:
RV overtager enqueten.
SH sender alle afdelingers kontaktoplysninger til RV.
Enqueten indeholder ting udført på radiologiske afdelinger.
Ad 7:
1) AB sørger for at Ole får filerne med årsmødepræsentationerne, så de kan blive lagt på
hjemmesiden.
2) Der skal findes en suppleant for bestyrelsen.
RV tager kontakt til Robert fra Ålborg, da Region Nord ikke er repræsenteret i bestyrelsen.
3) Brainstorming på mulige emner til årsmødet 2015:
a) Critical limbo ischemia (CLI).
b) Akut thrombolyse.
c) Vaskulære malformationer - organer og perifert (Mulige foredragsholdere: James Jackson,
London – PEA tager kontakt. Alternativt tager CC kontakt til Anna-Maria Belli).
d) Non-vaskulære interventioner: RFA, Cryo, HIFU – evt. på knogle.
e) PET/MR.
f) CT perfusion af hepar (CC tjekker hvilke projekter der er i gang på RH).
g) TACE (AB har hørt spændende foredrag fra Japan og undersøger om der er nogen i
Europa der kan det samme).
h) Postpartum blødning.
i) Før næste årsmøde kontaktes alle afdelinger mhp. at de hver skal komme med en
komplikationscase.
4) Næste bestyrelsesmøde:
Finder sted på Rigshospitalet (SH sørger for lokale, samt forplejning).
CC sender en doodle på uge 39 og 41.
Foreløbige emner: program for årsmøde 2015, opdatering af firmarepræsentantlisten,
økonomi.
5) Ændring af Diagnostisk Radiologi til Radiologi skal for EU’s ministerråd for godkendelse.

/Caroline Clausen

