
Referat 
 

Møde: Specialeråd for diagnostisk radiologi 

Tidspunkt: Onsdag, 05. februar 2020 kl. 13:00 – 15:00 

Sted: Mødelokale 2, plan 4, Kolding Sygehus 

 

Deltagere: 
Specialeansvarlig overlæge Anne-Sofie Brenøe (OUH Odense) 

Ledende overlæge Jakob Møller (Vejle) 

Overlæge Maria Arvad Serifi (Kolding) 

Overlæge Radu Vijdea, næstformand (Kolding) 

Overlæge Eja Miriam Kruuse (Esbjerg) - (neuroradiolog, Esbjerg) 

Ledende overlæge Henrik Skjellerup Struckmann (Sønderborg) 

Ledende overlæge Lene Guldberg Hansen, (Esbjerg) 

Afsnitsansvarlig overlæge Jens Bonde-Petersen (Aabenraa) 

 

Gæster: 
Lægeligdirektør SVS Anna-Marie Bloch Münster 

Kommende ledende overlæge Røntgen Afd., OUH Ib Erik Jensen 

Overlæge Harro Bitterling (neuroradiolog, Aabenraa) 

Overlæge Anabel Diaz (interventions neuroradiolog, OUH) 

Overlæge Nina Nguyen (neuroradiolog, OUH) 

Afdeling læge Kiran Aryal (neuroradiolog, Kolding) 

 

Afbud/fraværende: 
Overlæge Anne Mette Hoffmann (OUH Svendborg) 

Lægefaglig leder/overlæge Jacob Bang (OUH Svendborg) 

Overlæge Torben Sørensen (Vejle) 

 

1. Nyt fra afdelingerne 
Udskydes til næste møde 

2. Dato for næste møde 
Der bliver sendt invitation ud til alle specialrådets møder i løbet af 2020 i Outlook. Møderne 

skal ligge i maj, september og december 2020. 

3. Høring – revideret kommissorium for specialeråd 
Rådet har drøftet ændringerne i det revideret kommissorium for specialeråd. Rådet har 

besluttet at forholde sig som følgende: 

 Vi fortsætter med at have 2 repræsentanter fra hver matrikel. 

 Prof. Ovl. Søren Rafaelsen, Røntgen afdeling, Vejle, inviteres som fast medlem af 

specialerådet. 



 En gang om året skal vi have en gæst fra nærmeste samarbejdspartner med til 

mødet. I vores tilfælde vil det være relevant med en repræsentant fra radiograferne. 

Kommende specialeråds formand vil tage kontakt til den relevante instans (f.eks 

Radiografrådet). 

4. Modalitetsvalg til diagnostik af akut iskæmisk apopleksi 
Neuroradiologerene, samt resten af rådets medlemmer, har diskuteret ligheder og forskelle 

mellem brugen af CT og MR i akut diagnostik af cerebral iskæmi. Der er overordnede enighed 

om, at de to modaliteter er ligeværdige, når der er tale om stor og mellemstor 

karsokklusioner, mens MR er bedre end CT ved småkarsokklusioner. Der er der nedsat en 

gruppe bestående af 1 neruoradiolog fra hver sygehus enhed i Region Syddanmark, som skal 

komme med en mere konkret anbefaling, i form af en flow chart, som skal bruges som 

forslag til udredning af ovenstående kliniske problemstilling. 

 

Gruppen holder første møde, på Kolding Sygehus d. 12.02.20 kl. 10:00. Rådet afventer 

svar/referat derfra. 

 

Planen er at neuroradiologernes anbefalinger skal tages op med neurologerne via deres 

specialeråd eller Dansk Neurologisk Selskab (DNS). Der blev endvidere drøftet mulighed for 

at organisere en national konsensus workshop, hvor flere interessenter skal deltage, med 

henblik på at komme med en national anbefaling, som skal gælde alle regioner, og dermed 

sikre den faglige baggrund for en ens behandling for alle borgere. 

5. Retningslinjerne for Knæledsartrose og Meniskpatologi 
Forskellene, der i øjeblik er imellem røntgen afdelingerne i vores region, angående brugen 

/tolkningen af de eksisterende retningslinjer vedr. henvisning til hhv. MR og røntgen af knæ 

blev drøftet. Nogle elementer fra retningslinjerne findes vanskelige at bruge i vores daglige 

praksis. Ovl. Jakob Møller kommer med et forslag til en flow chart, der er inspireret af de 

gode erfaringer vi har haft fra processen vedr. udredning af ryksmerter. Han vil desuden 

drage inspiration fra lignende flowchart /praksis fra Region Midt. Emnet og det videre forløb 

diskuteres igen på næste møde. 

6. Videresending af henvisninger imellem Røntgen afdelinger i Region 

Syddanmark 
Udskydes til næste møde 

7. Besøg fra vores kontaktperson fra direktionen Anna-Marie Bloch Münster 

(SVS) 
Vi bød velkommen til vores ny kontaktperson fra direktionen Anna-Marie Bloch Münster, fra 

Esbjerg sygehus, som for første gang deltog i vores møde. Hun har været med til at formidle 

dialogen mellem neuroradiolger og resten af rådet ifm. debatten om diagnostikken af akut 

cerebral iskæmi, og er kommet med flere konstruktive forslag. 

8. Eventuelt 
Intet. 

 

Radu L. Vijdea, næstformand 


