
Statutter for Billeddiagnostisk Udvalg i DBCG 

Definition 
DBCG’s Billeddiagnostiske Udvalg er et videnskabeligt udvalg med reference til DBCG’s bestyrelse. I 
praksis er udvalget personsammenfaldende med bestyrelsen i Dansk Forening for Radiologisk 
Mammadiagnostik (DFRM). DFRM er en delforening under Radiologisk Selskab. 
 
Formål 
DBCG’s Billeddiagnostiske udvalg har som formål: 

• at rådgive DBCG’s bestyrelse i spørgsmål om screening og diagnostik indenfor det 
mammaradiologiske område 

• at varetage mammaradiologisk rådgivning over for regionsudvalg, regionsråd og radiologiske 
klinikker 

• at udarbejde og opdatere de radiologiske retningslinjer i DBCG’s landsdækkende udrednings-og 
behandlingsprogrammer 

• at initiere og medvirke til videnskabelige projekter og delprojekter med radiologisk indhold 
• at godkende nye radiologiske procedurer og forskningsprojekter, hvori data fra DBCG indgår 
• at samarbejde med andre videnskabelige udvalg indenfor rammerne af DBCG med henblik på 

løsning af fælles faglige problemstillinger 
 
Sammensætning og konstituering 
Alle fem regioner skal være repræsenterede i udvalget med en stemmeberettiget mammaradiolog. Herudover 
vælges en repræsentant for mammaradiologerne, der er beskæftiget med mammaradiologi i primærsektoren. 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 personer, som vælges af generalforsamlingen, evt. ved 
brevafstemning. Bestyrelsen af foreningen er identisk med DBCG’s Billeddiagnostiske udvalg. Kun aktive 
medlemmer af DFRM har stemmeret. Aktivt medlemskab forudsætter medlemskab af Dansk Radiologisk 
Selskab. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, og evt. en næstformand og sekretær samt 
et antal menige medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende i valgperioden. Hvert af de valgte medlemmer i 
bestyrelsen kan i tilfælde af forfald sende en stedfortræder, som i så fald er stemmeberettiget. 
Stedfortræderen skal være aktivt medlem af DFRM. Ved formandens fratræden fortsætter pågældende en 1-
årig periode som formand ex officio. 
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg.  
Valgperioden er 3 år, med 3 på valg det første år og 3 det andet år. Medlemmer af bestyrelsen kan genvælges 
uden begrænsninger. 
 
Mødeaktivitet 
Medlemmer af Billeddiagnostisk udvalg mødes mindst 1 gang årligt. Til møderne kan også andre aktive 
medlemmer af DFRM fra samme eller andre mammaradiologiske afdelinger deltage, ligesom akademisk 
personale fra DBCG’s sekretariat.  

Økonomi 
DBCG refunderer ikke udgifter til rejser eller ophold. 
 
Arbejdsfordeling 
Formanden indkalder bestyrelsesmedlemmerne og udarbejder en dagsorden med input fra medlemmerne. 
Alle aktive medlemmer kan fremsende input til dagsordenen. Forslag skal være formanden i hænde senest 2 
uger før bestyrelsesmødet. Ved møderne udpeges en referent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst  
50 % af medlemmerne er til stede, heraf skal formanden være til stede. Det må tilstræbes, at beslutninger 
tages i enighed. Kan enighed ikke opnås, afgøres sagen ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte 
bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.  
Radiologisk udvalg beskæftiger sig den videnskabelige, uddannelsesmæssige og organisatoriske udvikling 
indenfor diagnostik og behandling af mammalidelser. Bestyrelsen har ret til at tage beslutninger, drage 



konklusioner og udfærdige retningslinjer og videnskabelige publikationer. Publikationer og retningslinjer, 
der involverer eller potentielt involverer de øvrige udvalg i DBCG eller brug af data fra DBCG databasen, 
skal forelægges DBCG’s bestyrelse for at sikre den overordnede koordination og en optimal udnyttelse af 
databasen. Forslag til ændrede retningslinjer skal forelægges DBCG’s Retningslinjeudvalg. 
 
Medforfatterskab på publikationer 
 
På nationale undersøgelser gives medforfatterskab til studiekoordinator samt en repræsentant for de 
afdelinger, som har bidraget med mere end 10% af evaluerede patienter (2 repræsentanter hvis over 30%), 
samt statistiker (1), som har bidraget til dataindsamling, -validering, -analyse. Hvis flere afdelinger bidrager 
med under 10%, kan de slå sig sammen og (alternerende) dele medforfatterskab. Koordinator har ansvar for 
udarbejdelse af udkast til manuskript, som herefter diskuteres med medforfatterne. Koordinator har ret til 
første forfatterskab. 
 
På internationale publikationer følges de pågældende gruppers publikationsregler.  
 
 
 
Vedtaget på generalforsamling den 19.juni 2017. 
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