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Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS
Mødested: Herlev Hospital
Mødetid: 9.30-14.00
Dato: torsdag d. 26. sep. 2013
Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP), Overlæge
Arne Hørlyck (AH), Overlæge Peter Sommer Ulriksen (PSU) og professorsekretær Nanna Bjørn
Volqvartz (NBV). Ole Graumann (OG) havde meldt afbud.

1. Valg af referent
NBV blev valgt som referent
2. Forretningsorden for bestyrelsen
Forretningsordenen godkendes.
Der indsættes dog ved punkt 6: Referater lægges på hjemmesiden efter godkendelse.
Og ved punkt 5: Bestyrelsen afgør hvilke beslutninger, der skal rundsendes til
medlemmerne.
Derudover besluttes, at der ved telefonmøder udsendes referat af samtalen på samme måde
som ved e-mail-korrespondancer/beslutninger.
3. Mødet i 2014 (skriftligt oplæg fra OG)
Lokaler: Fredericia Sygehus vælges
Forplejning: Intern
Budget: Afventer
Deltagergebyr: Gratis
Sponsor/eksterne penge:
•

Mulige sponsorer:
-

Standardiseret sponsorbrev udarbejdes efter behov

-

KKP kontaker GE

-

PSU kontakter Siemens, Philips

-

OG kontakter Esaote samt udstyrsfirmaerne samt undersøger muligheden
for støtte til forplejningen fra Fredericia Sygehus (evt. via Palle eller
Susanne)
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-

AH kontakter BK og Toshiba

-

HST kontakter Agfa (Mogens), Bracco og Guerbet

-

PSU/NBV kontakter LVS (De kan støtte med 7000 kr. til udenlandsk
speaker – NBV tjekker betingelserne)

-

De forskellige sponsorer kan tilbydes følgende:
Ø Beløb 5000 kr.: hovedsponsor på hjemmesiden for 1 år, navn/logo
på posteren samt deltagelse ved mødet
Ø Beløb 2500 kr.: sponsor på hjemmesiden for 1 år samt deltagelse
ved mødet
Ø Beløb 1000 kr.: Sponsor på hjemmesiden for 1 år

-

Der diskuteres muligheden for medlemskab for sponsorer ved eventuel
betaling af kontingent – beslutningen må træffes på generalforsamlingen.

•

Reklame:
-

OG sender poster (mail til diverse hospitaler med uroradiologi: Ålborg,
Viborg, Skejby, Odense, Esbjerg, Sønderborg, Fredericia, Næstved,
Frederiksberg, Riget, Roskilde (PSU skaffer adresserne)

-

KKP udarbejder et logo

-

Radiografen – der sendes mail til formand/redaktør

Tilmelding: Både via hjemmeside samt via mail
Program: Det besluttes at ændre den af OG foreslåede rækkefølge af programmet.
•

Programmet ændres til følgende:
-

9.00 - 9.30: Generalforsamling

-

9.30 – 9.45: Pause

-

9.45 – 12.30: Stentema 1 (på engelsk)

-

12.30 – 13.30: Frokost

-

13.30 – 15.15: Prostatatema (på dansk)

-

15.15 – 15.45: Pause

-

15.45 – 17.15: Stentema 2 (på dansk)

-

17.15 – 17.20 : På gensyn
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•

Forslag til programmet:
o Stentema 1 & 2: (OG/PSU går videre med stentemaet)
§

Kl. 9.45 – udenlandsk speaker – det kunne være Julian Keanie fra
Edinburgh – PSU og OG tager kontakt.

§

Emner til stentema:
•

How to build the perfect CT report – what´s imported
information and why?

•

CT protocol, technical specification

•

Paediatric kidney stone and ultra low dose CT protocol

•

Can technical tools from CT Coronagraph be helpful for
categorizing kidney stones?

•

How can imaging optimize personalized management of
upper urinary tract stone disease?

§

•

Best suitable CT protocol for kidney stones

•

Standardized CT report

•

Ultra low dose CT protocol – who, when and why?

•

Paediatric kidney stone

Stentema 2 afsluttes med paneldiskussion

o Prostatatema: (HST går videre med prostatatemaet)
§

Michael Baare - udvikling og urologens behov

§

Moderator Jens Karstoft/Bassim Mahdi

§

Vibeke Løgager – MR af prostata – en rutineundersøgelse –
praktisk erfaring

•

§

Lars Boesen – etablering af MR prostata

§

Afsluttes med kort paneldiskussion

Andet:
o AH kontakter Gratien og Michael Baare om mødet
o KKP kontakter Viborg og Aalborg
o PSU kontakter Roskilde sygehus
o Der er delte meninger omkring brug af udenlandsk speaker, men hvis
økonomien er til det, indsættes gerne en ekstra udenlandsk speaker.

4

4. Hjemmesiden (update fra OG)
www.uroradiologi.dk vedtages.
Emner på hjemmesiden:
•

Bestyrelsen samt kontaktinfo

•

Vedtægter

•

Referater

•

Generalforsamling

•

Årsmødet

•

Kurser/kongresser (relevante i forhold til uroradiologi)

•

Links (ESUR, ESUR2015, ESUR Guidelines)

•

De kommende guidelines fra DURS

5. Annonceringen af selskabet overfor andre selskaber (udarbejdelse af liste)
Efter udarbejdelse af logo og senere brevpapir (med logo samt kontaktinfo på formanden)
sendes brev til selskaberne med ønsket om samarbejde.
•

DRS - Dansk Radiologisk Selskab (Karen fra Radiologisk afd. Herlev kontaktes)

•

DNF – Dansk Nefrologisk Selskab

•

DUS – Dansk Urologisk Selskab

•

DFIR – Dansk Forening for for Interventionel Radiologi

•

DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

•

DPS - Dansk Pædiatrisk Selskab

•

DSKFNM - Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

•

Dansk Endokrinologisk Selskab

•

Dansk Forening for Onkoradiologi

6. LVS
LVS har sendt mail omkring snarligt repræsentantskabsmøde 7. nov. og ønsker opdatering
af vores medlemsliste.
Det vedtages at HST er repræsentant og PSU suppleant.
PSU/NBV indsender liste over medlemmer samt repræsentant og suppleant inden 7.okt.
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7. ESUR2015 – hvordan kan DURS drage fordel?
Først og fremmest får DURS 20 % af overskuddet fra ESUR2015. Derudover foreslås det at
være opmærksomme på at få profileret DURS, når muligheden byder sig.
Bemærk derudover at der afholdes Nordisk Kongres ugen før i Malmø.
8. Økonomi
Indtil videre er der ingen økonomi i selskabet, men AH åbner en konto, så vi er klar til at
modtage bidrag.
9. Næste bestyrelsesmøde
Det næste møde bliver ved Generalforsamlingen 9. maj 2014. Skulle behovet for et ekstra
møde inden opstå, oprettes en doodle ved NBV.
10. Evt.
Tak for et godt møde.

