Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 25. oktober 2018 - Herlev
Deltagere:

Palle Osther, Ole Graumann, Arne Hørlyck, Vibeke Løgager,
Henrik S. Thomsen og Lone Friis (referent)

1.

Valg af mødeleder
HST blev valgt til mødeleder.

2.

DRS Årsmøde januar 2019 – DURS generalforsamling
Alle de radiologiske selskaber er inviteret til at holde egne generalforsamlinger i
forbindelse med DRS Årsmødet den 17/1-19. Dette skyldes Nordisk Kongres i maj 2019.
Ole har opfordret DRS til at give plads til, at alle selskaber får taletid ved årsmødet. Der er
ikke kommet svar på dette endnu. Ole tager kontakten med DRS om det praktiske
(videregiver til Lone).
a) Legat(er) uddeles?
Da der således ikke bliver holdt DURS Årsmøde i 2019 er der enighed om alligevel at
uddele legater. Ved mødet besluttes det at uddele tre legater a 5000 kr. mod tidligere
besluttet to legater a 7.000 kr. Prioriteringen er et legat til kursus (forår) og to legater til
videnskabeligt møde (efterår). Indsendelse af videnskabeligt indlæg vil fortsat blive
prioriteret. Hvis der ikke er kvalificerede ansøgere til prostatamødet i foråret, vil legatet gå
videre til det videnskabelige møde. Legatmodtagere i 2018 og 2019 vil blive bedt om at
komme med mindre foredrag til DURS Årsmødet i 2020.
b) Hvad gør vi med sponsorer i 2019?
Det er besluttet, at vi henvender os til vores sponsorer som vanligt og forklarer, hvorfor
der ikke vil være årsmøde i 2019. Til gengæld vil der blive etableret et nationalt
prostatakursus i 2019, som de har mulighed for at støtte samt naturligvis logo på
hjemmesiden. Henrik formulerer en tekst og sender til Arne. Arne fører liste over
sponsorer.

3.

Generalforsamlingen
a) Dagsorden
Vi følger den sædvanlige dagsorden
b) Bestyrelsesmedlemmer på valg
Henrik er på valg – genopstiller
Vibeke er på valg – genopstiller
Revisor – Lone hører Thomas Bretlau om han vil fortsætte
c) Beretning – hvad skal der stå i den?
a. Legater – DURS støtter undervisning og uddannelse
b. Prostatakursus i stedet for årsmøde i 2019
c. DaProCa guidelines – hvad er det for et arbejde vi udfører

Ole sender tekst til Lone
DURS’ holdning til guidelines; simplificere og ensrette guidelines, så man
undgår talrige nationale og lokale guidelines.
Beretningen (skriftlig)
- succesfuldt årsmøde i Aarhus den 5. maj 2017
- vi arbejder med guidelines, status på det
4.

Prostatakursus
Det er planen at afholde et prostatakursus i regi af DURS. Vibeke står for planlægningen
af indhold m.v. og Lone hjælper med det praktiske. Forventningen er, at det bliver et årligt
kursus. Deltagerantallet skal være max 25 og det skal foregå et centralt sted i DK fx
Middelfart. Det blev vedtaget at lave det som et halvanden dags kursus. Datoen er fastsat
til den 3.-4. oktober 2019.
Vibeke og Lone udarbejder nogle forskellige budgetforslag.
Ole foreslog at benytte TBL (Team Based Learning), at kursusdeltagerne diskuterer cases i
små grupper. Der blev også talt om, at kursusdeltagerne som opfølgning kan få 3 årlige
sessioner via Skype, hvor de kan få feedback fra erfarne radiologer.

5.

Årsmøde 2020
Kommer til at foregå i Herlev den 15. maj 2020.
Overordnet emne: Urogenitalt traume
Lille emne: Gynækologi, Incidental findings (women’s imaging)

6.

Guidelines
Opdatering af guidelines i stengruppen. De sidste er fra 2015, skal opdateres til 2018. Ole
skriver til stengruppen.
Hæmaturi skal genopfriskes – Ole kigger på det, Arne udsender det til komiteens
medlemmer, da han er formand.
Prostataguidelines skal skrives i specielle formularer (DaProCa). Prostatagruppe nedsættes
med Vibeke som formand, Ole er medlem og yderligere foreslås Lars Boesen, Herlev,
Kathrine Thelle fra Esbjerg, radiologisk afd. Vibeke skriver til øvrige universitetshospitaler
(ledende overlæger) med tilbud om at komme med kommentarer og beder om en
kontaktperson hvert sted.
Bosniak guidelines – medlemmer er udover Ole (formand): Gratien Andersen, Aarhus,
Thomas Bretlau, Herlev, Aalborg (Arne afklarer) og Tommy Nielsen, urolog fra Aarhus
foreslås.

7.

Hjemmesiden – webmaster
Ole har foreslået Susanne Grindsted (radiolog fra OUH) som webmaster. Sanne bliver
vedtaget.

8.

Indstilling til priser fx SEB
LVS spørger ind imellem om indstilling til diverse priser. Der er i øjeblikket 1-2 priser –
Lone/HST tjekker LVS’ hjemmeside.

9.

Aktuel status på DURS’ økonomi
Herunder også punkt 10. Momsregler
Økonomien ser fin ud – der er overskud pga. gode sponsoraftaler og overskud fra
prostatamødet i 2017.
Det blev diskuteret, om DURS skal have eget CVR nr. og betale moms. Vi ligger lige på
grænsen med indtægter omkring 50.000 kr. Specielt vil det også blive aktuelt, når vi skal
holde prostatakursus. Arne vil undersøge det nærmere.
Arne vil fremover holde alle indtægter fra sponsorer i samme regnskabsår, da det ellers er
svært at overskue.

11. Eventuelt
Vibeke anbefaler varmt bogen: ”Atlas of Multiparametric Prostate MRI”..

Lone Friis / 2018-11-06

