2016-10-13

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 13. oktober 2016 i Fredericia
Deltagere:

Karin Kastberg Petersen, Palle Osther, Ole Graumann, Arne Hørlyck,
Henrik S. Thomsen og Lone Friis (referent)

1.

Valg af mødeleder
Palle Osther blev valgt og konstaterede, at bestyrelsesmødet var indkaldt rettidigt og at alle
bestyrelsesmedlemmer var til stede. Mødet afholdtes i år i oktober, da det ikke kunne lade
sig gøre i august/september.

2.

Årsmødet 2017
a/b/c Hovedprogram/Biprogram/Guideline præsentation
09.00-09.30
Generalforsamling
Kaffe m.v. /registrering
09.30-11.00
Børne Uroradiologi I – moderator Karin
09.30-10.00
Embryologi øvre urinveje
10.00-11.00
Cyster m.m. – Fred Avni
11.00-11.30
KAFFEPAUSE
11.30-13.00
Børne Uroradiologi II – moderator Arne
11.30-12.00?
Embryologi – urinveje
12.00-12.30?
MCU
12.30-13.00
UL og nomenklatur
13.00-13.05
Uddeling af legat
13.05-14.00
FROKOST
14.00-16.00
Nyrecyster III – moderator Palle
14.00-14.30?
Update CT – Ole Graumann
14.30-15.00?
Klinikers reaktion - Professor Lars Lund, Odense
15.00.15.30
Ultralyd med kontrast – Lillehammergruppen
15.30-16.00
Guidelines hæmaturi – moderator Henrik
d Deadline for program – start på annoncering
Det er besluttet, at posteren skal være klar til Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde den
25.-27. Januar 2017. Det betyder, at aftaler med foredragsholdere samt titler på indlæg skal
være på plads senest den 1. december 2016. Ole indsamler input.
Vi kan søge om tilskud hos LVS på max. 7000 kr. til en foredragsholder fra Europa (excl
Norden), højere, hvis vedkommende kommer fra USA.

2016-10-13

3.

Generalforsamlingen
A Dagsorden
Dirigent Karin
Karin og Henrik er på valg - begge genopstiller.
Revisor - Lone hører Thomas Bretlau om han vil fortsætte.
Beretningen (skriftlig)
- succesfuldt årsmøde i Herlev den 20. maj 2016
- Vi arbejder med guidelines, status på det

4.

Aktuel status på DURS’ økonomi
Regnskabet er pænt. Der er økonomi til at betale udenlandske og danske foredragsholdere
(rejse- og opholdsudgifter). Der er et pænt overskud fra ESUR 2015.
Det blev vedtaget at reservere 60.000 kr. til møder (seed money) til udlån til igangsættelse
af møder (max. 30.000 pr. møde). Hvis mødet går godt, skal DURS have en andel af
overskuddet. Andelen vurderes fra tilfælde til tilfælde. Evt. overskud fra prostatamødet i
juni 2017 vil overgå 100%.
Det er ligeledes vedtaget at bruge noget af det nuværende overskud til et årligt legat på
5.000 kr. til en person, der kan deltage i ESUR mødet (i 2017 i Gdansk) - fortrinsvis yngre
læger inden for radiologien, urologien, nefrologien. Det vil hvert år på bestyrelsens
efterårsmøde blive besluttet - ud fra den økonomiske situation - om der skal være et
rejselegat det kommende år.
Man skal være medlem af DURS for at kunne få legatet.
Information om legatet sendes ud til alle DURS´medlemmer samt annonceres på
hjemmesiden – Lone sender tekst til Ole. Legatet uddeles på vores årsmøde.
Motiveret ansøgning skal sendes til Lone senest den 1. april 2017 indeholdende kortfattet
CV (max 2 sider). Det skal oplyses om man har indsendt et abstract til ESUR 2017
(præference). Lone sender ansøgninger videre til bestyrelsen, som vurderer og det
besluttes ved telefonmøde inden årsmødet, hvem der skal modtage legatet.

5.

Samarbejde med nærliggende organisationer
Palle foreslog et samarbejde med nordiske lignende organisationer og/eller danske
(patologisk, nuklearmedicinsk, nefrologisk).
Henrik foreslog at holde møde med Dansk Urologisk Selskab´s formand Professor Jens
Sønksen, Herlev. Det blev vedtaget, at Henrik i første omgang kontakter Jens Sønksen
mhp. at holde møde for at afklare fælles fokusområder.
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6.

Bestyrelsesmedlemmernes funktioner
Formand: Henrik
Kasserer: Arne
Sekretær: Ole (af hensyn til formalia)

7.

Opdatering af hjemmesiden
Ole vil opdatere snarest muligt - har nogle PC problemer i øjeblikket.
Bestyrelsen skal rettes til, ekstra drop down menu til Årsmøde 2017 samt ved Guideline.

8.

Guidelines
A. Principiel diskussion
Vil vi ændre noget eller bare rapportere status på hvordan det ser ud?
Ifølge vedtægterne skal vi uddanne og oplyse.
Guidelines er en anbefaling til hvordan man kan gøre det. DURS har ikke magt til at
bestemme, men kan komme med en anbefaling. Fortæller det sidste nye. Skal opdateres
årligt. Der skal også være plads til, at man kan gøre det individuelt fx stenguideline scanne i
rygleje, bugleje eller sideleje.
Der bør ikke være divergerende guidelines, men der må gerne være forskelle og guideline
skal pege fremad. Alle guidelines fra DURS skal indeholde et element af uddannelse.
Principper for udarbejdelse af guidelines - Henrik og Ole tilføjer nogle linjer om
ovenstående.
Ole justerer stenguideline
B. Prostata guidelines
Der er en udfordring, idet såvel DaProCa som DURS har udarbejdet guidelines.
Det er aftalt, at Henrik og Palle udarbejder en revideret tekst til prostataguidelinen. Denne
sendes til Dansk Urologisk Selskab v/Jens Sønksen, bestyrelsen og gruppen bag den
nuværende guideline mhp. udtalelse/kommentarer og godkendelse.
Det skal bl.a. tilføjes "at det selvfølgelig forudsætter at de fornødne ressourcer er til stede”.
C. Hæmaturi guideline
Der findes en ikke opdateret guideline som de praktiserende læger benytter.
DURS nedsætter en gruppe, der kan gå i gang Foreslåede deltagere: professor Jørgen
Bjerregaard, Holstebro, Thomas Bretlau, Herlev, Ole Graumann eller evt. en anden som
Ole finder, Gratien Andersen. Derudover skal Aalborg spørges om de har en, der vil
"brænde for at deltage". Koordinerende formand Arne.

9.

ESUR mødet i prostata i København juni 2017 – markedsføring
Hvad kan vi gøre for at markedsføre det?
- Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside
- Nordisk Radiologisk Selskabs hjemmeside
- Dansk Urologisk Selskabs hjemmeside
- Medlemmerne i DURS (hvis den ikke allerede er sendt – Lone tjekker)
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-

Sende postkort til alle radiologiske/urologisk afdelinger i DK

10. Eventuelt
-

Lone Friis / 2016-10-13

