Referat for DFIR bestyrelsesmøde, 17.09.2019, Kolding Sygehus
Tilstede: Radu Vijdea (RV), Arindam Bharadwaz (AB), Johnny Christensen (JC), Mikkel Taudorf (MT)
og Thor Eriksen Bechsgaard (TEB).
Dagsorden:
1. Program DFIR årsmøde 2020
2. Evt.
Ad. 1
Vaskulære temaer:
1. Drug-eluting technologies – statusforedrag (AB).
2. Hæmodialyse fistler - kirurgiske vs. perkutane fistler. Karkirurg og tysk interventionsradiolog (RV
og JC).
3. Alternativ vaskulær adgang til intervention (JC, AB).
4. Perifere vaskulære malformationer, Susanne Frevert og AB.
5. Viscerale aneurismer, foreløbigt Ruben Juhl Jensen og MT.
Non-vaskulære temaer:
6. Ablation af lungetumorer evt. med cryo. Henrik Torp Madsen (AB).
7. Ablation af knogletumorer (AB).
8. Ablation af knogletumorer og vertebroplastik (AB).
9. PTC session (AB).
10. Case session med fx Kahoot. 1. dag fx sidste session (MT).
11. Case battle. Session på 15-20 min.
12. PhD session. Vi holder den åben (TEB, MT, AB).
Vi planlægger som vangligt med 45-60 min til udenlandske forelæsere og mellem 15 og 30 min for
nationale forelæsere. Evt. vaskulær første dags formiddag. Udenlandske forelæsere skal ikke på
tidligt, da de skal have tid til at transportere sig. Invitation til nordiske IR selskaber skal foranstaltes
efter aftale på Nordisk IR på CIRSE i år.
Ad. 2
1. Fortsat fri deltagelse for I- og HU-læger såfremt case fremlægges.
2. Lokaler er acceptable.
3. Nordisk møde. Nordisk radiologisk kongres i 2021 i Finland. Lokal arrangør har sagt god for det.
Samtykke fra norske og svenske kollegaer mangler (AB).
4. Vi skal som i år huske at samle præsentationer i forbindelse med det næste årsmøde.
5. DRS: DFIR/DFOR forelæsning om prostataembolisering er planlagt på DRS 2020.
6. AB vil sende materiale vedr. IR fellowship på Aarhus Universitetshospital ud til
bestyrelsesmedlemmer som inspiration til oprettelse af lignende forløb i de øvrige danske
regioner. Ifølge CIRSE skal man igennem alle interventionsafsnit, men fokus kan ligge på
interesseområde.
7. Næste møde er planlagt til torsdag den 5. december i Odense og der vil blive indkaldt til mødet
14 dage i forvejen. Mødet vil blive holdt kl 12:00 i Penthouse, i Radiologisk Afdeling. Info følger.
/Thor Eriksen Bechsgaard

