Referat af DFIR bestyrelsesmøde, Odense 11.12.2018

Mødet afholdes som åbent møde, dvs. interesserede i bestyrelsens arbejde er velkomne til
at overvære og deltage i mødet.
Tilstede: Radu Vijdea (RV), Arindam Bharadwaz (AB), Johnny Christensen (JC) og Gitte
Maria Jørgensen (GJ).
Gæster: Willy Krone (neuroradiologisk sektion OUH (WK)), Sanne Grinsted (abdominal og
uroradiologisk sektion OUH (SG)).

Dagsorden:
1. Program DFIR årsmøde 2019.
2. Nordisk kongres
3. Evt.
Ad. 1
Ansøgning om deltagelse for I og H læger. Der skal sendes ansøgning til formanden mail.
Afhængigt af antallet af ansøgere tages stilling til antallet af betalte deltagere. Eneste krav
er at man præsenterer en case ved battle om fredagen. Da vi jo henvender os til
uddannelseslæger, behøver det ikke være en case, hvor man selv har været ansvarlig for
den interventionelle del, men den skal fremlægges af den uddannelsessøgende læge.
Emner, hvor står vi:
Strålebesparende teknologi vs. opmærksomhed…. Mulige emner? GJ snakker med lokal
radiograf om de kan lave et oplæg med fokus på adfærdsændring i dagligdagen.
Straksmåling? Hvad er der evidens for?
Anæstesi og smertebehandling i forbindelse med IR, Rajesh Bhavsar (Sygehus
Sønderjylland). AB har kontakt.
Kemisk vs mekanisk trombolyse på UE afventer Stefan Müller (AB).
Non kontrast intervention RV/JC
Embolisering af viscerale aneurismer James Jackson? JC kontakter
Urologiske interventioner ved DURS
Komplicerede drænager Tommy/Sanne OUH
Bilære interventioner gemmer vi til næste år.

Trombectomi / aneurisme. WK vil finde ud af om det kan fordeles mellem OUH og Århus
og hvem der helst vil tage hvad mellem Anabel (OUH) og Lasse (ÅUH). Evt. Kbh samme
med? WK chair?

PhD projekter, mulige fremlæggelser
Kim Sivsgaard - Metastaser i leveren efter interventionelle behandlinger.
Thor?
Gitte skriver til Lars og spørger om der er nogle på Riget.
EACCME akkrediteringen droppes, da der ikke var den store interesse blandt deltagerne.
Vi bibeholder evaluering.

Ad. 2
22. maj 8.30-10.00 til DRSs årsmøde / nordisk kongres i København til oplæg fra DFIR
Mulige emne er venetrombolyse (RV og JC). Mulighederne for trombektomi, WK tjekker
om dette er emne ved neuroradiologisk selskab. Vaskulære og lymfatiske malformation
(AB). Diagnostik ved 3 fasede skanninger af abdomen efter emboliseringer, cryo eller
anden interventionel behandling (SG).
Chair kunne være AB og RV/JC

Ad. 3
Søren har indvilliget i at tage resten af denne periode som kasser, men deltager ikke i
møder.
RV er webmaster

Næste møde er 12. marts på Signatur Hotel i Nyborg kl. 12. Gitte booker. Mikkel fra Riget
kommer og deltager i mødet.

