Formandens beretning DFIR årsmøde 7.6.2018, Nyborg

Velkommen allesammen til generalforsamling og DFIRs 20 års jubilæum møde. Jeg
har glædet mig rigtigt meget til de to dage hvor vi skal fordybe os til både
videnskabeligt og foreningens virke. Sidste år blev DFIR bestyrelsen konstitureret d.
8.6.2017 ifm. årsmødet i Nyborg. Formand undertegnet (Arindam Bharadwaz)
Aarhus, Sekretær Caroline Clausen, København, Kasserer og webmaster Søren
Heerwagen, København samt uden portefølje Radu Vijdea og Johnny Christensen,
Kolding og Stevo Duvnjak, Odense. Tidligere formand Poul Erik Andersen,
bestyrelsesmedlem Robert Leusink og supleant Muhanad Al-Hashimi stillede ikke op
igen.
Største del af bestyrelsens arbejde har været planlægning af det kommende
årsmøde d. 7.6-8.6.2018 i Nyborg. Men der har også været travlhed med en del
aktiviteter omkring CIRSE kongres i September 2017 i København. Det 1.
Bestyrelsesmøde blev afholdt ved juni møde i 2017 i Nyborg. Desuden har været
afholdt bestyrelsesmøder 5.9.2017 i København, 17.1.2018 I Aarhus og 4.4.2018 i
Nyborg. Ved det sidste bestyrelsesmøde blev Gitte Maria Jørgensen valgt som
supleant enstemmigt. Referater af bestyrelsesmøderne ligger på hjemmesiden
www.dfir.dk.
Det seneste årsmøde 8. - 9. juni 2017 i Nyborg forløb planmæssigt med gode indlæg
og pænt besøgstal. Der blev anvendt for første gang live-Webinar med stor succes
hvor Graciano Paulo holdt foredrag fra Portugal. Evalueringerne viste at fleste
deltager var i meget høj grad eller i høj grad tilfredse med foredragenes indhold. Alle
fandt, at de fysiske rammer omkring årsmødet var meget gode eller gode og alle ville
i meget høj grad eller i høj grad anbefale andre til at deltage i årsmødet 2018. Det
har inspireret os til at søge accreditering fra UEMS-ECR CME credit og der bliver
anvendt et nyt UEMS-skema til evaluaring. Dette kan give et højere status til DFIR på
internationelt niveau.
Vi har forsøgt at sammensætte et program, der dækker brede områder indenfor
både vaskulær, non-vascular, GI og onkologisk IR til gavn for IR folk, IR-radiografer og
klinikker der er involveret i disse områder. Efter tidligere stor succes med
brugermødet for interventionsradiografer fortsætter vi igen med 2 timer afsat til
dette formål d. 7.6.2018.
Gitte Maria Jørgensen fik et legat til deltagelse i CIRSE i København. Som en del af
vores nordisk IR samarbejde sendte vi Gitte Maria Jørgensen til Seldingermødet hvor
en del af omkostninger bæres af DFIR. Desuden har vi fået Inger Keussen fra Sverige
til at holde foredrag hvilke indgå også det nordisk samarbejde.
Vi er meget taknemlige for vores sponsorer som velvillige støtter DFIR og håber
dette samarbejde fortsætter i fremtiden. Der er positive feedback omkring

firmaernes udstillinger og gentages derfor. Der er afsat igen god tid til standbesøg på
begge dage både før, mellem og efter sessionerne.
DFIRs økonomi er god og stabil. Medlemstallet er faldende. Det hænger formentlig
sammen med indførelsen af muligheden for online udmeldelse på Lægeforneningens
hjemmeside. Der er kun 52 betalende medlemmer pr. ultimo april. Deltagertalet til
årsmødet er stabilt.
Vi kan opsumere de vigtigste aktiviteter siden sidste årsmøde med de følgende
punkter.
1. Velholdt årsmøde med første Live-Webinar og fortsat godt samarbejde med
radiografer og industri.
2. Succesfuld CIRSE 16. – 20. september 2017 med en record ca. 7000 deltagere
fra 100 lande, > 1.300 abstracts, 120 firmaudstillere og > 6.000 teknisk
udstilling, hvor DFIR stod som Host Organizing Committee.
3. Akkreditering fra European Accreditation Council for Continued Medical
Education (EACCME) som en del a UEMS (European Union of Medical
Specialties) via EBR (European Board of Radiology)
4. Fortsat nordisk samarbejde i form af DFIR representant til Seldingermødet
samt Seldingerselskabets forperson til at holde foredrag ved DFIR 2018.
5. Vi sagde farvel til Poul Erik Andersen efter 11 år som formand for DFIR men
håber han vil fortsætte med at støtte DFIR generelt og IR specielt i Danmark.
Jeg ønsker et rigtigt godt møde til allesammen og håber at DFIR vil fortsætte med at
bryde nye grunde og bidrage til at fremme IR i Danmark og norden.

