Referat af DFIR bestyrelsesmøde, Århus 07.10.2015
Tilstede: Poul Erik Andersen (PEA), Søren Heerwagen (SH), Arindam Bharadwaz (AB), Robert
Johannes Leusink (RJL) og Caroline Clausen (CC)
Afbud: Radu Vijdea (RV)

Dagsorden:
1. Ny-konstituering af bestyrelsen
2. Div. vedr. CIRSE 2017 i Danmark
3. Evaluering af årsmødet 2015
4. Planlægning af årsmødet 2016 – bl.a. dato (26. -27. maj), sted og emner
5. Interventionsradiologisk session på DRS årsmøde 2016
6. Henvendelse fra Seldinger Society of Vascular and Interventional Radiology ang. muligt
fremtidigt samarbejde
7. Evt.

Ad 1:
Johnny Christensen har valgt at træde ud af DFIR’s bestyrelse. Ved dette bestyrelsesmøde har
bestyrelsen derfor konstitueret sig på ny, som følger:
Formand – Poul Erik Andersen
Sekretær – Caroline Clausen
Kasserer – Søren Heerwagen
Uden portefølje – Arindam Bharadwaz, Radu Vijdea og Robert Johannes Leusink (tidl. suppleant)
Muhanad Al-hashimi er blevet foreslået som ny suppleant i stedet for Robert Johannes Leusink,
RJL kontakter.

Ad 2:
CIRSE 2017 afholdes i København og som formand for DFIR bliver Poul Erik Andersen
chairperson for the Local Host Committee og desuden medlem af the Scientific Programme
Committee. Senere skal the Local Host Committee nedsættes – med repræsentanter fra de
forskellige grene af interventionsradiologien og gerne med alle regioner repræsenteret.

Ad 3:
De skriftlige evalueringskemaer til årsmødet fungerede godt og det besluttes at bruge dem igen til
næste år, med tilføjelse af et felt hvor man kan markere hvilken faggruppe man tilhører.
Der var generelt stor tilfredshed med fordelingen af emner og med foredragsholderne, samt med
faciliteterne og forplejningen. Musikkens lydniveau var for højt.
Claus Brix, Radiografrådet har rettet henvendelse til DFIR m.h.p. en session for radiografer, på
DFIR årsmøde 2016, sideløbende med bestyrelsesmødet. DFIR er positivt indstillet over for dette
og går videre med planen.
Ad 4:
Årsmødet i 2016 afholdes 2.-3- juni 2016 på Hotel Sinatur i Nyborg.
CC forhåndsbooker 80 værelser.
Ved det kommende årsmøde skal der efter middagen være mulighed for at tage plads i lidt
blødere møblement og såfremt der skal være musikunderholdning, vælges musik der i højere grad
giver plads til samtale.
Det kan overvejes om der skal placeres et tæppe på podiet til foredragsholderne, for at dæmpe
lydgener.
På invitationen til årsmødet tilføjes en dato for seneste afmelding.
De foreløbige emner er:
Aorta.
Venøse interventioner – F.eks. Venøs sampling, Dialyse fistler.
SFA - div. nye stents, randomiserede undersøgelser af IR/Karkir.
CO2 angiografi.
PTC – evt. bl.a. biodegradable stents
Ekstrapulmonale biopsier (CT-, UL-vejledt). Evt. Lars Larsen, Århus
UL kontrast – Evt. i relation til kontrol af endoleak eller inden ablation. Bl.a. leverspecifikt UL
kontrast.
HIFU
NanoKnife – en fra EU.
Som backup: neuro, thrombolyse og thrombektomi.
CC laver en skabelon over det foreløbige program.
Ad 5:
Program for Interventionsradiologisk session på DRS årsmøde 2016:
Akut aorta syndrom. Christian Nienabber, London.
Akut EVAR ved rumperet aneurisme. Stevo Duvnjak, Odense.
Vena cava superior syndrom og stentbehandling. Poul Erik Andersen; Odense.
Behandling af iliofemorale venøse thromber. Rikke Broholm, Herlev.
Ad 6:
Arindam tager kontakt og hører mere specifikt til idéerne og hvilke andre nordiske lande der er
interesserede.
Ad 7:
Næste bestyrelsesmøde 12. eller 19. januar i Odense – afhængigt af A-kurser.

Sidste bestyrelsesmøde inden årsmødet 2016 holdes i Nyborg.
SH tilføjer RJL fælles DFIR bestyrelsesmail.
CIRSE-DFIR samkøring fungerer øjensynligt ikke helt.
/Caroline Clausen

