Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Uroradiologisk Förening
2019-09-17.
1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Kallelsen till årsmötet konstaterades utlyst i behörig ordning.
3. Roland Stendlert valdes till mötesordförande, Karin Elner Walde till
mötessekreterare. Till justeringsmän valdes Peter Aspelin och Ulf Nyman
4. Dagordningen fastställdes.
5. Närvarande medlemmar: Anders Magnusson, Mikael Hellström, Ulf Nyman,
Kjell Geterud, Peter Aspelin, Fredrik Jäderling, Jonas Wallström, Hanna Sartor,
Sonja Pudaric, Susanna Holst, Fredrik Langkilde, Henrik Leonhardt, Susanne
Fridsten, Roland Stendlert, Karin Elner Walde.
6. Roland Stendlert redogjorde för årsberättelsen, bifogas.
7. Revisorerna frånvarande, revisionsberättelsen saknades därmed vid mötet.
Den har kommit in i efterhand och revisorerna har inga invändningar.
8. Under förutsättning att revisorerna inte har något att anmärka på beviljas
styrelsen ansvarsfrihet.
9. Fredrik Jäderling i valberedningen har fått jakande svar från styrelsen att man
ställer upp för omval i två år till. Hanna Sartor föreslogs som ny ledamot.
Årsmötet valde dessutom in Jonas Wallström och Sonja Pudaric. Styrelsen ser
därmed ut så här:
Ordförande: Roland Stendlert
Vice ordförande: Mikael Hellström
Sekreterare: Karin Elner Walde
Skattmästare: Kjell Geterud
Ledamöter: Anders Magnusson, Henrik Leonhardt, Hanna Sartor, Jonas
Wallström och Sonja Pudaric.
Valberedning: Fredrik Jäderling och Per Liss.
Revisorer: Per Liss och Pär Dahlman.
10. Inför det nya arbetsåret planeras samling av CT protokollsgruppen och MR
protokollsgruppen under hösten för att fortsätta arbetet med riktlinjer för hur
man bör göra sina undersökningar. Ett heldags styrelsemöte planeras till våren
och i samband med detta ytterligare träff för protokollsgrupperna om så
behövs.
11. Kurs i MR prostata v 40 och SK-kurs i Storhogna i januari. Båda kurserna
snabbt fulltecknade, ytterligare ett kurstillfälle för prostatakursen i vår
diskuterades. Fredik Jäderling sonderar med föreläsarna. Det föreslogs även
en kurs i MR av gynorganen, arbetsgruppen för MR gyn utreder frågan.
12. Kjell Geterud redogjorde för ekonomin, som är fortsatt god.
13. Förslag på tema på nästa röntgenvecka var sten. Kjell Geterud fick i uppdrag
att utreda detta närmare.

14. SURFs hederspris på 10 000 kr gick i år till Peter Aspelin.
Vid styrelsemötet i våras beslutades om att fortsätta att dela ut resestipendier
på 15 000 kr till ESUR, för ST eller yngre specialist.
Årets pris gick till Linnea Hansson.
Man beslutade även om att inrätta nya priser på 5000 kr vardera, ett för bästa
studentarbete och ett för bästa ST arbete. Man kan nomineras till priset av
handledare, lärare eller av verksamhetschef. Kommer att annonseras i Imago
Medica på hösten och delas ut på röntgenveckan, första gången 2020.
Ytterligare ett pris, också på 5000 kr, en gratifikation till bästa avhandling i
urogenital radiologi inrättades.
15. Namnfrågan bordlägges till nästa styrelsemöte.
16. Övriga frågor:
-Fredrik Jäderling redogjorde för INCA, ett dataprogram för standardiserade
utlåtanden och dito mätningar för MR prostata på de patienter som mäter PSA
och sedan gör MR. I nästa steg läggs PAD in och varje MR-granskare kan lätt
gå in i en lista över de egna diktaten och se vad biopsierna gav. SURF ställer
sig positivt till detta.
-Förslag om att bilda en arbetsgrupp om prostata, Fredik Jäderling
sammankallande.
-Henrik Leonhardt påtalar behovet av en arbetsgrupp för MR-protokoll gyn,
SURF ger klartecken att gå vidare med detta.
-Revidering av SVF njurcancer pågår, finns på RCC’s hemsida.
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