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Referat fra 1. Bestyrelses møde i DURS efter godkendelsen af Selskabets nye vedtægter i december
2012.
Mødested: Skejby Sygehus
Mødetid: 11.15-15.00
Dato: 13. maj 2013
Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP), Overlæge
Arne Hørlykke (AH), Læge Ole Graumann (OG) og Overlæge Peter Sommer Ulriksen (PSU).
1:

Valg af referent
Formanden konstaterede at alle medlemmer af bestyrelsen var mødt op. Herefter blev alle
budt velkommen til det 1. bestyrelsesmøde efter rekonstruktionen af selskabet.
Peter Sommer Ulriksen valgtes som referent.

2:

Forretningsorden for bestyrelsen
Man blev enige om at der skulle udarbejdes et udkast til forretningsorden. Udkast
udarbejdet af AH og OG inden næste bestyrelsesmøde, så man kan godkende
forretningsordenen på det kommende bestyrelsesmøde. Man enedes om at der skal holdes
et regulært bestyrelsesmøde hvert år i August eller September – skiftevis i Århus og i
København (Herudover mødes bestyrelsen uformelt i forbindelse med det årlige
videnskabelige møde). Emneforslag skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før
bestyrelsesmødet, så dagsordenen for mødet kan udsendes senest 14 dage før mødets
afholdelse. Afgørelser kan ske ved simpelt flertal. Behandling af sagen skal kunne ske
løbende f.eks. ved at formanden rundsender henvendelser til de øvrige
bestyrelsesmedlemmer. De har så 14 dage til at fremkomme med kommentarer. Hvis
henvendelsen til selskabet har en kortere frist, så er denne gældende. Referat af
bestyrelsesmødet udsendes til høring blandt bestyrelsesmedlemmerne inden 14 dage efter
mødets afholdelse med kommentar frist på 14 dage. Herefter rundsender sekretæren den
godkendte referat til de registrerede medlemmer af selskabet.

3:

Fordeling af bestyrelsesposter
Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
HST formand, AH kasserer og PSU sekretær.
Formanden er på valg i ulige årstal, de øvre i lige årstal.
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4:

Selskabets formål – hvordan lever vi bedst op til dem

Selskabets	
  formål	
  er:	
  
1.	
  

At	
  fremme	
  forskning,	
  udvikling	
  og	
  undervisning	
  inden	
  for	
  uroradiologi	
  i	
  bred	
  forstand.	
  

2.	
  

At	
  repræsentere	
  dansk	
  uroradiologi	
  over	
  for	
  udlandet	
  i	
  udlandet	
  og	
  i	
  Danmark.	
  

3.	
  

At	
  afholde	
  møder	
  om	
  uroradiologi.	
  

4.	
  

At	
  optimere	
  uroradiologisk	
  diagnostik	
  og	
  terapi	
  for	
  den	
  danske	
  befolkning,	
  herunder	
  
harmonisere	
  uroradiologiske	
  undersøgelser.	
  

5.	
  

At	
  udbrede	
  ESURs	
  guidelines	
  i	
  Danmark.	
  

Man vil søge at promovere selskabet ved at formanden orienterer videnskabelige
selskaber om DURS eksistens. Det vil ske så snart stillingen i formandens forkontor er
besat. Desuden vil man indrykke information i DRS’s medlemsblad. KPP and HP vil
orientere om selskabets eksistens ved A-kursur og OG vil orientere danske deltagere i
EULIS.
Man vedtog at der en gang årligt i maj måned skal afholdes et fagligt årsmøde. På mødet
der er åbent for medlemmer og ikke medlemmer skal have et hovedtema, der kan
diskuteres ved efterfølgende panel diskussion. Formålet er at opnå landsdækkende
konsensus om anbefalinger for så vidt angår diagnostik inden for det pågældende emne.
Hertil kommer det at der skal være plads til endnu et emne, som – muligvis – det næste år
kan være genstand for en paneldiskussion. Man vedtog at det første faglige møde skal
afholdes i Odense d. 09. maj 2014 og OG er arrangør. Hovedemnet bliver urolithiasis og
sekundært diskuteres prostata (Af emner for de følgende år nævntes CT-urografi og
uroradiologiske undersøgelser af børn).
5:

Har vi den rette forankring i Dansk radiologi?
Bestyrelsen var den opfattelse at med de initiativer der blev taget med rekonstruktionen
og på dette møde at DURS er på vej til at blive velforankret i Danmark. Måske kunne
man hente nogle flere medlemmer fra RH og Ålborg.

6:

Årlige faglige møder, hvordan koordinerer vi?
OG er lokal arrangør, og vil stå for sten delen, mens HST hjælper med prostatadelen. OG
laver udkast, bestyrelsen vurderer udkastet.
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7:

Første nye faglige møde
Mødet starter kl. 9.00 med general forsamling i DURS, kl. 09.30 er det kaffe og kl. 10.00
er det videnskabelige møde i gang. Kun afbrudt af frokostpause og en enkeltpause
fortsætter det til 16.30 eller 17.00. OG finder lokale i Odense og laver udkast til program.

8:

Er der mulighed for ensartet uroradiologiske undersøgelser i DK?
Ja, derfor laver vi årligt en paneldiskussion med henblik på det mål.

9:

Prostata
HST er af den opfattelse at MR af prostata vil ramme de radiologiske afdelinger som en
tsunami når patienterne får nys om MR’s muligheder. Der skal bruges cirka 8 3T
skannere på landsplan til at dække behovet – Danmark kan på nuværende tidspunkt ikke
efterkomme den forventede efterspørgsel, hverken mht apparatur eller mandskab. Det er
en specialistopgave og DURS kunne selskabet der stiller kravene til kompetence, udstyr
mm. Herlev er gået i gang og Skejby lavede deres første skanning mens bestyrelsesmødet
blev afholdt.

10:

Opdatering af uroradiologiske guideline i DRS regi (VEJLEDNINGER VEDR.
RADIOLOGISKE PROCEDURER, de er fra 2006 og ikke gældende!) Skal vi ikke
bruge ESUR´s guidelines?
Vi er med initiativerne gået i gang. Ind til vi har egne rekommandationer vil vi bruge
ESUR’s. Vi vil ikke lave rekommandationer bare for at lave rekommandationer; kun hvis
der er særlige danske forhold, men det skal ikke afholde os fra at diskutere fx ESUR’s
rekommandationer på vores årsmøder.

11:

Relation til ESUR, DRS, SSUR et c.
Formanden vil orientere de pågældende selskaber om vores eksistens. Vi vil bevare vores
selvstændige relation til LVS.

12:

Orientering om ESUR 2015
Arbejdet er gået i gang. Venue er fundet (Scandic Copenhagen på vesterbro ved
Planetariet), DIS Congress Service er valgt som PCO. Det bliver et firdagsmøde med
plenary sessions organiseret af ESUR’s kommiteer, 14 workshops, og talrige frie
sessioner. Der holdes fødselsdagsmiddag og lørdagen d. 19. september 2015. Vi skal
snarest i gang med at skaffe sponsormidler og flier med vigtig information skal
udarbejdes og trykkes før ESUR2013. Det er vigtigt at der kommer så mange deltagere
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som muligt fra de nordiske lande herunder Danmark. Nordisk kongres afholdes angiveligt
ugen før i Malmö.
13:

Hjemmeside
Bestyrelsen valgte OG som webmaster og AH som assistent. Det er en fælles opgave for
bestyrelsesmedlemmerne at bibringe al relevant information til hjemmesiden.

14:

Faglig rådgivning fx DRS, LVS – hvordan koordinerer vi det?
Alle relevante henvendelser fra de pågældende organisationer rundsendes per mail til
bestyrelsesmedlemmerne med henblik på svar inden 14 dage hvis henvendelsen tillader
det. Formanden svarer på grundlag af de indkomne kommentarer fra
bestyrelsesmedlemmerne.
Ingen af de tilstedeværende medlemmer havde kendskab til hvordan DRS har kontakt til
de andre subspeciale selskaber.

15:

Næste bestyrelsesmøde
Det besluttedes at det næste møde i DURS bestyrelse afholdes torsdag d. 26. september
2013 på Herlev Hospital. Tidspunkterne (start or slut) afpasses transport mulighederne.

16:

Evt.
Intet
Formanden takkede bestyrelsesmedlemmerne for et godt og konstruktivt møde. Det
tegner godt for DURS’s fremtid.

