Referat af bestyrelsesmøde fredag den 4. oktober 2019 - Middelfart
Deltagere:

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

Fraværende: Palle Osther
1.

Valg af mødeleder
Ingen blev valgt.

2.

Årsmøde den 15. maj 2020 – Herlev
Program/Æresforelæser Marcia Javitt
Forslag: (Vibeke: Moderator)
Women’s / Female Imaging valgt som det ”store” emne (formiddag). Vibeke moderator.
Kl. 09.30-10.15 – Marcia Javitt, Israel, “What is new/State of the art in women’s imaging”
Kl. 10.15-10.45 – Gynækolog, ”Hvad har gynækologerne brug for af billeddiagnostik?”
Kl. 10.45-11.15 – Kaffepause
Kl. 11.15-12.00 – Celine Alt, Tyskland, ”Guidelines + endometriose eller cancer”
Kl. 12.00-12.30 – Anne Gisselmann Egekvist, Aarhus, ”Endometriose”
Andre forslag? Sendes senest den 18/10 til Vibeke/Lone.
Akut uroradiologi (traume) som ”lille” emne (eftermiddag). Ole moderator.
FAM læge og Thomas Bretlau – Ole koordinerer.
Det praktiske
Mødelokaler på Herlev Hospital er booket.
Sponsorstøtte
Arne opdaterer listen over sponsorer og kontaktpersoner og sender rundt.

3.

Generalforsamlingen
a) Dagsorden
Vi følger den sædvanlige dagsorden.
b) Bestyrelsesmedlemmer på valg
Arne er på valg – genopstiller
Ole er på valg – genopstiller
Palle er på valgt – genopstiller?
Revisor – Lone hører Thomas Bretlau om han vil fortsætte
c) Beretning – hvad skal der stå i den?
Intet årsmøde i 2019 pga. DRS Årsmøde og Nordisk kongres. Prostatakursus
gennemført med succes – gentages. Årsmøde maj 2020. DaProCa guidelines – nyt
og epokegørende.

4.

Aktuel status på DURS’ økonomi
Gennemsnitlig sponsorstøtte gennem årene på ca. 50.000 kr. Dog ca. 30.000 i år. Vil
fremover blive ført i regnskabet omkring og følgende årsmødet og ikke som tidligere, hvor
noget har været ført i det foregående år og noget i det nye år.
Arne har fået CVR nr. til DURS. Arne har også læst grundigt op på momsregler, og
konklusionen er, at DURS ikke behøver at være momsregistreret. Der kan være nogle
fordele ved det, men også ulemper. Det er besluttet, at vi kører videre som det er nu uden
momsregistrering.
Kassererens beretning er godkendt.

5.

Rejselegater
Ansøgere i år søgte til ECR og transplantationskongres. Derfor fik tre ansøgere afslag.
Det blev diskuteret, hvor meget uroradiologien skal fylde. Beslutningen blev:
- Der skal være fokus på uroradiologi.
- Der uddeles nu 3 legater a 5000 kr.
- Teksten er opdateret på DURS’ hjemmeside.

6.

Indstilling til priser
Der skønnes ikke at være så mange priser inden for radiologien. Alle holder øje og melder
til resten af bestyrelsen, hvis man støder på egnede indstillinger til priser.
Det overvejes at stifte en ærespris i DURS regi (25.000 kr.) fx hvert andet år.
Alle bedes tænke over det.

7.

Evaluering af 1. Basiskursus i MR prostata – hvordan gik det (fagligt og
økonomisk)? Næste kursus?
Kurset er netop slut og det er gået rigtig godt – stor succes.
Der er enighed om at gentage prostatakurset i oktober næste år fx som 3-dages kursus,
hvor første 1½ dag er for nybegyndere og sidste 1½ dag er for øvede. Der kan så være
noget fællesundervisning på midterdagen.

8.

Andre kurser? Emne/mødeleder
Henrik foreslog at etablere et nyrekursus som hands-on kursus 1½ dag i foråret 2020
(ultimo marts), således at der fremover vil køre et nyrekursus i foråret og et prostatakursus
i efteråret i DURS regi.
Ole og Palle(?) vil stå for nyrekurset.

9.

Opdatering fra DaProCa
Ole er tilfreds med at være en del af DaProCa og være bindeleddet til DURS.
Der skal hurtigst muligt udarbejdes prostataguidelines med Vibeke som formand for
arbejdsgruppen.
PI-RADS kategorier i beskrivelsen skal gerne have sin egen kodning, så det fremadrettet
kan trækkes automatisk fra systemet. Ole koordinerer arbejdet.

Guidelines arbejdsgrupper:
Sten – Arne
Bosniak – Ole
Prostata – Vibeke
Deadline for etablering af arbejdsgrupperne og udsendelse af forslag er den 1. januar 2020!
10. Hjemmeside - webmaster
Ole fortsætter som webmaster, da det også tager tid at sætte andre ind i opgaven, og det er
ikke så mange opdateringer, det drejer sig om.
Øvrige fra DURS hjælper ved at sende input og remindere til Ole.
11. Medicinsk uddannelseskonference
MUK2020 – Hvordan skaber vi lægers uddannelse i fremtiden – sammen?
Foregår i Aarhus den 7.-9. juni 2020 med tilmelding 1. nov. 2019.
Ole deltager i konferencen.
12. Eventuelt
Der var ingen emner til eventuelt.
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