
Referat fra DSMMR’s generalforsamling

21. marts 2018, Torvehallerne i Vejle

Dagsorden;
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af formandens beretning
3. Godkendelse af formandens beretning
4. Godkendelse af nye medlemmer
5. Forelæggelse af revideret regnskab
6. Fastlæggelse af kontingenter
7. Valg af to revisorer - den ene revisor ønsker ikke genvalg
8. Valg af et bestyrelsesmedlem - Anders Christensen (læge) er på valg og
    genopstiller ikke.
9. Eventuelt

Referat;

Ad 1) Dirigent; Bente Sonne Møller

Ad 2) Formand Hartwig Siebner fremlægger sin beretning.
Ad 3) Beretningen er godkendt

Ad 4) De nye medlemmer er godkendte 
Ad 5) Regnskabet fremlægges. Den endelige og underskrevne 

reviderede version af regnskabet sendes ud sammen med       
referatet fra generalforsamlingen. 

Ad 6) Kontingentsatserne fastholdes
Ad 7) Henrik Lundell fortsætter som revisor og Michael Geneser er 

nyvalgt revisor
Ad 8) Jonathan Carlsen er nyuddannet radiolog og er enstemmigt valgt 

til bestyrelsen



Ad 9) Eventuelt;

Kurser; kurser som dækker både de tekniske aspekter og de 
forskellige sygdomme, og hvordan det fremstilles og tolkes på de 

forskellige MR sekvenserne. Eksempel; tema omkring at anvende 
mindre/ingen kontraststoffer, hvilke sekvenser skal anvendes. 

Opfordring til at et basiskursus arrangeres igen. 
Der er et forslag om, at man skal kunne se diverse nationale og 

lokale MR kurser på DSMMR’s hjemmeside. 
MR lovgivning; DSMMR kunne være med til at få fokus på, 

hvordan og om lovgivningen overholdes fx i forhold til 
kontraststoffer, MR kontrolskemaer, MR sikkerhed og 

eksponeringen til arbejdet i magnetfelter. 
MR sikkerhedskursus; Radiografrådet og Anne Dorte Blankholm 

arrangerer et sikkerhedskursus den 30. oktober 2018 i Aarhus. De 
vil gerne have et samarbejde med selskabet omkring dette 

kursus. 
Dansk selskab for medicinsk fysik; arbejder på at styrke 

fysikere i MR sikkerhed. SIS’s rapport på røntgenområdet lægger 
op til, at der på et senere tidspunkt skal ses på, hvordan det 

organiseres indenfor MR. 
MR sikkerhed; kunne selskabet være med til at påvirke, at 

patienterne bliver udstyret med et kort, hvor der præcist er angivet 
alle oplysninger om et implantat. Således at man bedre kan 

vurdere, om og hvordan patienten kan skannes. 
Nordisk samarbejde; det skal styrkes for kunne drage fordel af 

hinanden. De nordiske har ikke egne MR selskaber, men er en 
del af ISMRM Nordic Chapter.



Dansk Radiologisk Selskab (DRS); øge samarbejdet mellem 
DRS og DSMMR, således at DSMMR kan deltage i DRS’s 

årsmøde. DRS’s årsmøde er nu et billeddiagnostik møde med 
flere modaliteter med til mødet. I maj 2019 afholdes mødet som 

et nordisk møde i København. 


