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Jeg vil starte med at ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår, selvom 2018 har budt vores selskab
på lidt flere udfordringer, end jeg havde håbet. Personligt har jeg desværre ikke kunnet yde den
formandsindsats selskabet havde fortjent i det forgangne år. Efter udnævnelsen som officielt
lægevidenskabeligt selskab var jeg ellers vis på, at vi hurtigt ville komme videre med de planer, som
blev

skitseret

i

forbindelse

med

den

seneste

generalforsamling.

Bestyrelsen

og

uddannelsesudvalget var motiverede for at kridte skoene og komme i gang med både afholdelse af
kurser og udarbejdelse en frivillig dansk model for certificering som muskuloskeletal radiolog. Det
skulle dog vise sig, at det ikke kom til at foregå med helt samme takt, som vi havde forestillet os.
Uddannelsesudvalget (Anne Duer, Mette Harving og ut.) kom ganske langt i planlægningen af et
kursus omhandlende avanceret billeddiagnostik ved perifere artritter. Undervisere var fundet og et
spændende program var lagt med planer om afholdelse i november 2018. Imidlertid var økonomien
lidt for usikker og vi valgte at udskyde kurset til primo 2019. I bakspejlet var det nok en heldig
beslutning, for siden har alle i udvalget været udfordret i forhold til at kunne afse den nødvendige
tid til videre iværksættelse af kurset. For mit eget vedkommende måtte jeg lægge alt arbejde til side
i sensommmeren og efteråret pga. alvorlig sygdom i min allermest nære familie.
Udvalget er stadig ikke helt på benene og derfor satser vi nok på en ”light” udgave af det planlagte
kursus formentlig til afholdelse i FYR-regi. Skulle der være medlemmer i selskabet, som kunne tænke
sig at tage aktivt del i planlægningen af det store kursus, hører vi det gerne.
Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget og måske er det fint nok, at vi ikke nåede kurset i 2018,
for det havde været noget bøvl rent regnskabsmæssigt. Bestyrelsen besluttede for længe siden at
oprette en konto til selskabet i Lægernes Pensionsbank. Det kunne lyde enkelt, men jeg skal da love
for, at hvidvaskregler mv. har sat deres tunge administrative præg på processen og i skrivende stund
er kontoen endnu ikke på plads, men forhåbentlig lige på trapperne. En konto er selvsagt en
nødvendighed for at kunne holde styr på en forhåbentlig voksende økonomisk aktivitet i selskabet
bl.a. ved kursusafholdelse og måske på sigt til håndtering af kontingent for medlemskab i selskabet.
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Sidstnævnte har bestyrelsen drøftet ved seneste møde i Odense 8. januar. Her var vi enige om, at
evt. kontingent kun bør være af symbolsk størrelse (lidt mere for seniore medlemmer end for yngre
læger). Dette skal ses i lyset af, at bestyrelsen meget gerne ser, at så mange medlemmer som muligt
bakker op om muligheden for medlemskab i ESSR til reduceret takst via den rabat, vi opnår som
nationalt underselskab i ESSR. Man kan læse mere om de fordele vi har under ESSR her:
https://www.essr.org/membership/partner-societies/
https://www.essr.org/education/essr-outreach-program/
Til de yngre kollegaer vil jeg gerne gentage, at der også findes spændende muligheder for at
engagere og dygtiggøre sig indenfor muskuloskeletal radiologi under ESSRs vinger:
https://www.essr.org/society/young-club/
Som nævnt var jeg også gerne kommet længere i processen omkring certificering, men selvom det
har stået noget stille på den front i det sidste halvår af 2018, gives der ikke op så let. Ved det seneste
møde i bestyrelsen fik vi konkretiseret nogle idéer til, hvorledes et uddannelses- og
cerficeringsprogram evt. kan realiseres. Bestyrelsen finder ikke, at den certificering man kan opnå
via ESSR er realistisk at gennemføre for de fleste af vores medlemmer, da der er tale om et uhyre
omfattende curriculum, som ikke kan opdeles, men må gennemføres en bloc. Bestyrelsen har derfor
drøftet en mindre omfattende dansk modulbaseret tilgang med en frivillig eksamen som afsluttende
element i certificeringen. Næste skridt er at få samlet et certificeringsudvalg bestående af danske
eksperter i muskuloskeletal radiologi, som kan arbejde videre med emnet. Jeg mener at have et
stærkt persongalleri i kikkerten, og håber kunne få nedsat udvalget i første kvartal i år.
I bestyrelsen er vi overbeviste om, at vi må vise rettidig omhu i forhold til rekruttering og uddannelse
af kommende MSK-radiologer. Intet tyder på, at vi får mindre at lave – tværtimod - og som det
subspeciale, der varetager det største antal undersøgelser indenfor radiologien, er vi ikke tilfredse
med den plads MSK-radiologi indtager i kursisternes forløb. Vi er også bekymrede for rekrutteringen
af kommende MSK-radiologer, som synes udfordret i konkurrencen med øvrige subspecialer. Der er
således enighed i bestyrelsen om, at grunduddannelsen bør styrkes og en spændende overvejelse i
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den forbindelse kunne være mulighed for tidlig subspecialisering i MSK-radiologi allerede som
kursist. Dette ses i Holland, hvorfra bestyrelsen ønsker at indhente erfaring. Et sådant tiltag vil
selvsagt kræve drøftelser med DRS og videreuddannelsesudvalgene, men det vil i bestyrelsens optik
kunne gøde jorden for flere dedikerede og højt specialiserede speciallæger til at varetage MSK
radiologien i Danmark.
Et andet emne bestyrelsen ønsker holde fokus på er udbredelsen af kendskabet til De Nationale
Kliniske Retningslinjer, hvad angår MSK billeddiagnostik. Der er som bekendt lagt et stort stykke
arbejde i udarbejdelsen af disse fra flere af vores medlemmers hånd. En håndhævelse af
retningslinjerne bl.a. i forhold til visitation er nødvendig for at dæmme op for mængden af ikkeindicerede undersøgelser. Med begrænsede radiologiske ressourcer til rådighed er det i sidste ende
patienterne det går ud over, hvis ikke disse ressourcer koncentreres mod vel-indicerede
undersøgelser med reel behandlingskonsekvens fremfor det modsatte. Et element relateret til NKR
er den tiltagende ”brede” henvisningsret. Bestyrelsen ønsker at drøfte med medlemmerne hvad
holdningen er til at f.eks. alment praktiserende læger og kiropraktorer kan henvise til udvalgte MRskanninger.
Jeg vil anbefale, at man læser denne interessante artikel i JAMA, som omhandler unødvendig
billeddiagnostik. I en tid med for få hænder til for mange undersøgelser, er vi nødt til at have øget
fokus på dette emne fremover:
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2720430
Samlet er der nok at tage fat på i 2019. Jeg håber at få muligheden for at fortsætte som formand og
ser frem til at kunne yde en fokuseret indsats for det subspeciale, jeg brænder så meget for.

De bedste formandshilsner
Philip Hansen
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