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SURF
Svensk Uroradiologisk Förening
Medlemsbrev
Ärade SURF-medlem!
Här följer en liten uppdatering av vad som skymtar på den uroradiologiska horisonten.

Årsmöte SURF
SURF:s årsmöte sker på Röntgenveckan i Uppsala onsdag 27 augusti kl 15.15, i direkt
anslutning till SURF-symposiet om mikrohematuri kl 13.45-15.15 (se bifogad separat
kallelse). Motioner skall vara inkomna till SURF:s sekreterare Kjell Geterud, Rtg-avd,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (kjell.geterud@vgregion.se), senast 13 augusti.

Röntgenveckan i Uppsala 25-29 augusti 2008
Under Röntgenveckan blir det flera uroradiologiskt inriktade inslag. Nedan ser du några
exempel saxade ur programmet, som finns på http://www.rontgenveckan.se/
Tisdag 26 augusti 16:00-17:30
The Role of MRI & MRSI in management of Prostate Cancer med Hedvig Hricak
Onsdag 27 augusti 08:30-10:00
Senaste nytt om kontrastmedel
Kontrastmedelsnefropati, -reaktioner och nefrogen systemisk fibros med Ulf Nyman, Mikael
Hellström, Peter Björkdahl, Peter Leander
Onsdag 27 augusti 13.45-15.15 Följt av Årsmöte SURF
Mikrohematuri vem bryr sig? med Henrik Thomsen, Per-Uno Malmström och Kjell Geterud
Torsdag 28 augusti 08.30-10.00
Fria föredrag med flera uroradiologiskt intressanta föredrag
Fredag 29 augusti 08.30-09.10
Radiologisk utredning av potentiella njurdonatorer med Henrik Björkman m.fl.
Fredag 29 augusti 09.15-09.55
Radiologisk planering inför perkutan stenextraktion med Marianne Brehmer, Anders Magnusson
Fredag 29 augusti 10.00-10.40
Prostatacancer MR/MRSI och PET-CT med Antonina Bergman, Jens Sörensen

ESUR 11-14 september 2008 i München
Det är nu hög tid att anmäla sig till ESUR-kongressen 2008. Som vanligt är programmet
mycket fint och varierat, huvudtema för kongressen är ”Radiology of the Prostate, Pelvic
Floor and Urinary Tract”, således mycket matnyttigt. Ett intressant och blandat vetenskapligt
innehåll i övrigt finns också, i form av postgraduate courses, fria föredrag och
posterutsällning. Tänk på att även ST-läkare har stort utbyte av att deltaga i kongressen.
Abstracts från föredrag och posters brukar också komma i European Radiology.

Om ESUR
ESUR är förkortningen för European Society of Urogenital Radiology, grundad 1990. ESUR
ordnar varje år en mycket ambitiös och högkvalitativ internationell uroradiologisk kongress.
Mötesplats varierar från år till år. Vart fjärde år är kongressen gemensam för ESUR och SUR
(Society of Uroradiology), vilket är den amerikanska motsvarigheten till ESUR.
Inom ESUR finns arbetsgrupper, t.ex. ESUR Contrast Media Safety Committee, som bl.a. ger
ut guidelines för t.ex. prevention och behandling av kontrastmedelsbiverkningar.
Information om ESUR:s kongresser och ESURS övriga aktiviteter, medlemskap mm finns på
ESUR:s hemsida www.esur.com

Med de bästa sommarhälsningar
Mikael Hellström
Ordförande

