Formandens beretning - DFIR årsmøde 6.6.2019, Nyborg, Danmark

Velkommen allesammen til generalforsamling og d. 21. DFIR årsmøde. Jeg glæder
mig til de to dage med spændende videnskabelige og sociale arrangement. Sidste år
blev DFIR bestyrelsen konstitureret d. 7.6.2018 ifm. årsmødet i Nyborg. Formand
undertegnet (Arindam Bharadwaz) fra Aarhus. Vi har fået vores ny sekretær Gitte
Maria Jørgensen fra Odense efter Caroline Clausen har stoppet. Søren Heerwagen,
København fortsat med kassererposten . Radu Vijdea fra Kolding har overtaget
webmaster posten fra Søren og Johnny Christensen, Kolding uden portefølje.
Som sidste årrække har største del af bestyrelsens arbejde været planlægning af det
kommende årsmøde d. 6.6-7.6.2019 i Nyborg. Det 1. Bestyrelsesmøde blev afholdt
ved juni møde i 2018 i Nyborg. Desuden har været afholdt bestyrelsesmøder d.
11.9.2018 i Kolding, d. 11.12.2018 I Odense og d. 12.03.2019 i Nyborg. Referater af
bestyrelsesmøderne ligger på hjemmesiden www.dfir.dk.
Det sidste årsmøde d. 7. og 8. juni 2018 i Nyborg forløb planmæssigt med gode
indlæg og pænt besøgstal. Der blev anvendt for første gang accreditering fra UEMSECR med CME credit og der blev anvendt et nyt UEMS-skema til evaluaring.
Evalueringen 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 2019. Desværre var der ikke så mange tilbagemelding formentlig
pga. én skema-papir der blev brugt i to dage hvilke måske skabte nogle forvirringer. I
hvert fald pga. ikke-optimale opbakning til CME credit har vi droppet akkreditering
fra UEMS i år og er tilabge til vores eget evalueringskema. Dermed sparer vi også lidt
penge til DFIR-kassen.
I år har vi forsøgt at sammensætte et program der dækker ikke kun
karinterventioner udenfor hoved og hals men også Neurointervention,
Urointervention og Anæstesi i IR til gavn for IR folk, IR-radiografer og klinikker der er
involveret i disse områder. Efter tidligere stor succes med brugermødet for
interventionsradiografer afsat vi 2 timer i år igen. Men pga. kraftige nedsat
tilmeldinger er brugermødet aflyst af radiografrådet. Det skyldes formentlig lige
afholdt IR kursus for radiografer og Nordic Congess of Radiology i København.
Undertegnet er taknemlig til bestyrelsen for at støtte min deltagelse i CIRSE 2018 i
Lissabon. Der er ingen deltager fra nordisk lande til DFIR i år og heller ikke fra DFIR til
nordisk møder. Lige for tiden har vi ikke haft nogle væsentlige aktiviteter i nordisk
samarbejde og derfor fremtiden i denne fronte er meget usikker.

Til gengæld har vi indført et helt nyt system hvor vi invitere yngre læger til at deltage
gratis i DFIR såfremt de præsentere en case til Case Battle. I år har vi fået 3 læger til
at søge deltagelsen i DFIR. Desuden har DFIR haft to sessions i Nordic Congress of
Radiology i København d. 22.5. og d. 24.5.2019 med undertegnet, Radu Vidjea og
Sanne Grinsted som foredragsholder.
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 og medlemstal er stabil. Der er 55 betalende medlemmer pr. ultimo
april. Deltagertalet til årsmødet er lidt faldene formentlig pga. vanskeligt økonomisk
forhold i hospitaler rundt på landet. Vi håber at deltagerantal stiger igen i fremtiden.
Jeg ønsker et rigtigt godt møde til allesammen og håber at DFIR vil fortsætte med at
fremme IR i Danmark og norden.
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