Referat af DFIR bestyrelsesmøde, Kolding 11.09.2018

Tilstede: Radu Vijdea (RV), Arindam Bharadwaz (AB), Johnny Christensen (JC) og Gitte
Maria Jørgensen (GJ).

Afbud: Thor Bechsgaard, som er trådt ud af bestyrelsen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Evaluering af DFIR årsmøde 2018.
Program DFIR årsmøde 2019.
Opgaver i forbindelse med CIRSE 2018.
Evt.

Ad 1:
Kun få har udfyldt evalueringen til årsmødet. Måske dette er fordi evalueringen er for hele
arrangementet. I håb om at opnå flere næste år deles op så deltagerne får et skema pr.
dag. Dette ordner RV. Generelt god evaluering af alle emner.
Ingen kommentarer omkring de fysiske rammer.
Bandet var godt, det forsøger vi igen.

Ad 2:
Snarligt skal sendes en poster/reminder med dato for mødet 6.-7. juni 2019 ud til landets
radiologiske afdelinger, det står RV for. Det skal tilføjes på poster, at uddannelsessøgende
læger i radiologien, kan ansøge om deltagelse betalt af DFIR.
Program - Mulige emner:
Non vaskulære:
- Biliær interventioner og nefrostomier på ikke dilaterede systemer samt evt.
komplicerede drænager. AB forsøger at finde foredragsholder i Århus til biliære

interventioner og ikke dilaterede systemer. GJ forhører sig i Odense omkring
komplicerede drænager.
Vaskulær:
- Kombination med kemoembolisering og embolisering af viscerale aneurismer. Evt
nordisk forelæser, vi forhører os ved CIRSE til mødet.
- Neurointerventioner. AB forhører sig omkring trombolyse/trombektomi og GJ
forhører sig med aneurismebehandling. Søren kontaktes for at gøre opmærksom på
i hovedstaden, at vi ønsker at inddrage de neurovaskulære emner.
- Kemisk vs mekanisk trombolyse på UE. JC forhører sig i Nordtyskland til
temadagen i november.
- Strålebesparelse, teknologi vs. opmærksomhed. Mulig kandidat på CIRSE.
- Non kontrast intervention – RV og JC.
- Anæstesi og smertebehandling i forbindelse med IR. AB forhører sig.
PhD.
AB har en mulig kandidat.
Forhøre Søren om der er kandidater i hovedstaden.
Thor?

Praktiske ting.
- AB kontakter band igen.
- GJ har aftalt samme opsæt med Signatur Hotel i Nyborg.
- GJ laver skitse med program, som alle kan redigere i, når der er nye oplysninger
om foredragsholdere.
- RV sender reminder ud til de radiologiske afdelinger.

Ad 3:
Kontakte foredragsholdere.
Evt. visitkort til stand. Vi mødes 11.50 søndag ved DFIR standen og følges til mødet i den
nordiske gruppe.
Ad 4:
Kontakt til DRS om vi skal have en session med IR til årsmødet der, AB kontakter.
JC oplyser om temadag i Nordtyskland omkring den diabetiske fod. Information sendes ud
til afdelingerne i håb om at få flere med og få et samarbejde/erfaringsudveksling etableret
med Nordtyskland.
Vi mangler folk i bestyrelsen. Thor har måtte trække sig som kasser.
Interesserede er velkomne til næste bestyrelsesmøde, vi er alle opmærksomme på, om
der kunne findes kandidater.
RV snakker med Søren om kasser/webmasterposten. RV tager webmaster. Han prøver at
overtale Søren til at tage kasserposten igen frem mod næste GF. Hvis ikke må

kasserposten overgå til GJ. GJ ønsker dog at fuldmagten til konti skal ligge ved 2
personer, så der er gennemsigtighed med finanserne.

Næste møde tirsdag 11. december på OUH.

