DANSK URORADIOLOGISK SELSKAB – DURS

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014
Mødested: Århus Universitetshospital Skejby
Dato: 11. september
Mødetid: 09.00-14.30
Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP), Overlæge
Arne Hørlyck (AH), Overlæge Ole Graumann (OG), Overlæge Peter Sommer Ulriksen (PSU), og
Nanna Bjørn Volqvartz (NBV).

1. Valg af referent
Nanna

2. Status efter årsmødet 9. maj
Konklusion efter det første afholdte årsmøde er, at det var succesfuldt, super arrangeret – stor ros til
Ole. Fagligt var niveauet højt og der var mange gode indlæg.
Den største udfordring var rent organisatorisk, særligt i forhold til lokalet. Bl.a. var der ikke plads til
alle, der ønskede at deltage. Ole foreslår, at man næste gang sørger for at have en in-house hjælper
til at sørge for meget af det praktiske.
Både deltagere og sponsorer var positive, og der var en god atmosfære. En sponsor har allerede
ytret ønske om deltagelse ved næste årsmøde.

3. Guidelines
DURS vejledning for diagnostik og kontrol af sten i urinvejene fremlægges på næste årsmøde. Det
ønskes, at arbejdsgruppen repræsenterer hele Danmark, både vest og øst. Der mangler svar fra
Fredericia, hvorfor Ole kontakter de 3 mulige kandidater derfra.
De endelige guidelines ønskes udgivet i Ugeskrift for Læger samt egen hjemmeside.

4. LVS
a. Emneforslag til Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) - svar LVS 24. september
Der svares til LVS senest 24/9, at retningslinjerne er mest baseret på det kliniske
område. De skal også huske at inddrage det parakliniske område, så det bliver mere
tværfagligt, som er det Sundhedsstyrelsen ønsker.
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b. Høring om udkast til bekendtgørelser om industrisamarbejde og om reklame for
lægemidler
Der er tvivl om hvilke regler, der gælder, fx for de enkelte sundhedspersoner og et
selskab som DURS. Bekendtgørelserne er skrevet i et uklart sprog.
Konklusion i forhold til høringen er, at bestyrelsen ikke vælger at udtale sig.

5. Udnævnelse af sten-arbejdsgruppe
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Peter Sommer Ulriksen, formand
Claus V. Jensen
Jan Viberg Jepsen
Gratien Andersen
Hans Peter Tofft
Susanne Osther
Kim Hovgaard Andreassen

6. Årsmøde 2015
Der er enighed om at fortsætte med et primær og et sekundært emne på årsmøderne.
På næste årsmøde bliver det primære emne prostata, fortsat fra sidste år, og med det formål at
skabe konsensus på nationalt plan, ligesom med sten. Det betyder, at der skal oprettes en
tilsvarende arbejdsgruppe inden for prostata efter mødet i 2015.
På årsmødet 2015 vil stentemaet blive afsluttet, og sammen med mødeindkaldelsen, vil der blive
udsendt et udkast til sten-guidelines til medlemmerne. Ved den afsluttende fremlæggelse af
guidelines for sten, er der således mulighed for at give sin mening til kende, komme med andre
forslag osv. inden guidelines godkendes endeligt af bestyrelsen efter årsmødet.

Den overordnede plan for næste årsmøde:
1)
2)
3)
4)

Generalforsamling
Prostata, primært emne
Stenrapport
Nyretumorer, sekundært emne

Nyretumorer leder således op til 2016’s primære emne, som bliver hæmaturi.
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Programmet: Fredag d. 8. maj 2015
9.00 – 9.30: Generalforsamling
9.30 – 9.45: Pause
9.45 – 12.45: Prostata
12.45 – 14:00: Frokost
14:00 – 14.45: Paneldiskussion
14.45 – 15.30: Sten
15.30 – 16.00: Pause
16:00 – 17.30: Nyretumorer

Det besluttes at afholde mødet 8/5-2015 på Århus Universitetshospital Skejby i et større lokale
end sidste år. Karin undersøger lokalemulighed og mad. Ole laver poster og gør hjemmesiden
klar mhp. info og tilmelding til årsmødet. Årsmødet er også gratis i 2015.

Når posteren er trykt, udsendes denne med følgebrev til alle afdelinger med urologi/radiologi
ligesom sidste år, som reklame for selskabet.
Derudover sendes mail til samtlige medlemmer med en elektronisk version af posteren.
Endeligt sendes mail til alle, der deltog i årsmødet (ikke-medlemmer) med en elektronisk
version af posteren samt en opfordring til at blive medlem af DURS.

Nanna laver liste over tilmeldinger og udsender månedligt en opdateret liste til bestyrelsen.

Sponsorering:
B og K, Bracco er sponsorer tilbage fra sidste år – de skal derfor på poster og hjemmeside.
Ole laver liste over mulige sponsorer og rundsender. Den rundsendes til
bestyrelsesmedlemmerne, så de kan skrive manglende firmaer på samt hvem de vil kontakte.
Fondsstøtte til mødet skal undersøges.

Ole har lagt vores nye sponsorregler på hjemmesiden - man kan ikke længere være sponsor for 2
år ad gangen.


Bronze – 2500 kr: Sponsor på hjemmesiden for 1 år.
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Sølv – 5000 kr: Sponsor på hjemmesiden for 1 år, navn/logo på posteren, samt
deltagelse ved mødet.



Guld - 10.000 kr: Hovedsponsor på hjemmesiden for 1 år, navn/logo på posteren,
firmastand ved årsmødet 1 år samt deltagelse ved mødet

Prostatasession: (3 timer)
Moderator: Henrik S. Thomsen


MR state of the art - 1 time (1) Andrew Rosenkranz, 2) Jurgen Fütterer, 3) Valeria
Panebianco)



Biopsi
o MR - 15 min. (Bodil)
o Fusion - 15 min. (Lars Boesen eller Vibeke Løgager?)



Active survelliance – 30 min. (Lars Boesen eller Vibeke Løgager?)



Pause – 15 min.



Biopsi/MR – hvornår? - 30 min (Michael Borre)



Fremtiden - skal alle have MR/fokuseret screening – 15/20 min. (Henrik Thomsen)

Nyretumorsession: (1½ time)
Moderator: Claus V. Jensen


45 min. Biopsi og patologi af nyrecancer: Radiolog (Arne Hørlyck, Århus) med Patolog
(Søren Høyer, Århus)



45 min. Behandling af T1N0M0 nyretumor: Laparoskopisk Cryo (Lars Lund) og
Percutan cryo (Ole Graumann)

7. ESUR2015
Planlægningen af ESUR2015 skrider hastigt fremad, og det ser allerede lovende ud i forhold til
sponsorater, oplægsholdere osv.

8. Organisering af sponsorerede møder (enkelt foredrag)
Der er stemning for at DURS bestyrelsesmedlemmer kan tilbyde foredrag, hvor betalingen går
til DURS, ligesom Henrik gjorde i forbindelse med et møde i Ålborg sidste år.
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Der tilføjes på hjemmesiden et punkt kaldet ”speakers bureau”, hvor der informeres om
muligheden for at få en speaker ud – det besluttes dog ikke at sætte et beløb på hjemmesiden.
Henrik og Nanna udarbejder en formulering til hjemmesiden.

9. Samarbejde med industrien
Lovgivningen på området har ændret sig – hvilke konsekvenser får det for DURS? Bestyrelsen
er efter diskussion kommet frem til, at vi efterlever reglerne. Bestyrelsen vil dog have en
skærpet opmærksomhed på industrisamarbejdet fremover.

10. Hjemmeside
Ole har lavet en ny, mere brugervenlig hjemmeside til DURS. Denne er bl.a. beregnet på, at andre
vil kunne overtage rollen som webmaster, hvis han stopper på et tidspunkt. Der foreslås forskellige
ideer til hjemmesiden:


Undervisning: Podcasts, video (YouTube)
o Overordnet god ide.
o Bestyrelsen tænker videre over forslaget, der kræver en del arbejde i form af
opdateringer osv. Der skal evt. udpeges en ansvarlig.



Anbefalinger af andre kongresser og kurser
o Dette forslag vedtages.



Anbefalinger af journals
o Afventer.

a. ESUR Guidelines på DURS’ hjemmeside
Der linkes allerede til ESUR Guidelines på hjemmesiden.

11. Logo
Status på logosituation. Kommer til at koste ca. 5000 kr, for at få det lavet professionelt.
Peter spørger sin svigerinde, om hun kunne være interesseret i at lave et udkast til et logo.

12. Økonomi
Økonomien ser godt ud. Derfor vedtages bl.a. at vi godt kan bruge penge på at leje et større
lokale.
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13. Næste bestyrelsesmøde
Afventer dato. Nanna opretter doodle før sommerferien 2015.

14. Eventuelt
Andre medlemmer i bestyrelsen? Det vedtages at vi foreløbig beholder nuværende bestyrelse,
bestyrelsen holder ikke nogle ude, da vi i årsmøder og arbejdsgrupper osv. har andre inde over
fra forskellige dele af Danmark.
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