Göteborg 060629

SVENSK URORADIOLOGISK FÖRENING
Ärade SURF-medlem!
Vi önskar med dessa rader tillönska alla SURF-medlemmar en varm och vilsam sommar och ser fram emot att
träffas på Röntgenveckan i Örebro, där SURF har sitt årliga symposium, direkt följt av årsmötet.
SURF-symposium på Röntgenveckan i Örebro 18-22 september 2006
Under Röntgenveckan har SURF sedvanligt symposium, som denna gång handlar om kliniska och radiologiska
aspekter på binjurar och binjurediagnostik. Symposiet inträffar onsdag 20 september kl 08.30-10.00 och följs
direkt av Årsmöte i SURF. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna. För program och anmälan se
www.rontgenveckan.se
SURF:s Årsmöte 2006
Årsmötet inträffar under Röntgenveckan i Örebro, onsdag 20 september kl 10.00, dvs direkt efter SURF:s
symposium. Kallelse till årsmötet bifogas i detta utskick.
ESUR i Kairo 8-11 september 2006
ESUR (European Society of Urogenital Radiology) har i år sitt möte utanför Europa, nämligen i Egypten. Detta
beror sannolikt på det stora intresse och engagemang för uroradiologi som visats från våra egyptiska kollegor
under många år. I Egypten finns också flera framstående centra med stor volym uroradiologi och
urointervention, inte minst inom stenområdet. Med all säkerhet kommer mötet att bli intressant. Det är ännu inte
för sent att anmäla sig, för program och anmälan se www.esur.org
Bild- och funktionsmedicin – ny specialitet från 1 juli 2006
Fr.o.m. 1 juli etableras den nya bas-specialiteten Bild- och Funktionsmedicin, vilket innebär att medicinsk
radiologi, nukleärmedicin och klinisk fysiologi samlas under en hatt. Barnradiologi upphör som egen specialitet,
medan Neuroradiologi, Nukleärmedicin och Klinisk Fysiologi får status som grenspecialiteter inom Bild- och
Funktionsmedicin.
Inom den 5-åriga utbildningen inom basspecialiteten kommer det sannolikt att bli en ”common trunk” på 3 år,
med utrymme för viss subspecialisering inom ett eller flera områden därutöver. Common trunk kommer förutom
den basala radiologin att innehålla nya moment omfattande nukleärmedicin och klinisk fysiologi.
Inom Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR) har påbörjats arbete att ge struktur och innehåll till den
nya specialistutbildningen. SFMR har inlett diskussioner med företrädare för nukleärmedicin och Klinisk
Fysiologi. Den 15/6 avhölls i Stockholm ett informationsmöte, där styrelsen för SFMR träffade ordförandena i
delföreningarna, inkl SURF, för att diskutera det fortsatta arbetet. Delföreningarna fick i samband med mötet
uppgiften att sätta sig in i den allmänna europeiska målbeskrivning som European Association of Radiology
(EAR) formulerat för Clinical radiology, samt att formulera förslag till mer specifik målbeskrivning för
respektive subspecialitet, med EAR:s målbeskrivning som underlag. SURF skall alltså se över och anpassa
målbeskrivningen för Urogenital radiology, dels avseende vad som skall krävas inom common trunk, dvs de
första 3 åren, dels vad som skall krävas för komplett subspecialisering. Eftersom subspecialisering i princip kan
ske inom valfritt område redan efter 3 års common trunk, bör det som den färdiga specialisten skall behärska bli
tillgodosett inom common trunk, dvs de första tre åren.
Hur arbetet kan drivas vidare kommer att diskuteras på SURF:s årsmöte 20 september 2006.

Svenska doktorsavhandlingar inom urogenital radiologi 2004-2006:
Här kommer en förteckning över avhandlingar som publicerats de två senaste åren (med reservation för att vi
glömt någon – meddela gärna till undertecknad om så är fallet, tack).
•

Klas Lindqvist: On the diagnosis and treatment of upper urinary tract stones, Göteborg, 2004

•

Hampus Eklöf: On renal artery stenosis, Uppsala 2005

•

Eva Radecka: Percutaneous nephrostomies – planning for an optimal access, complications, follow-up
and outcome, Uppsala 2005

•

Lennart Müller,: Ultrasonography of the urinary tract in children, with special emphasis on the urinary
bladder, Göteborg 2006

Medelmsavgift SURF 2006
Vi har vid tidigare årsmöte fastställt årsavgiften till 100 kr. Denna summa kan sättas in på plusgirokonto
27 13 51-9, med angivande av avsändare. De som känner på sig att man inte har betalat för 2005 är välkomna
med även den årsavgiften ….
Hälsningar av bästa sort
Mikael Hellström
Ordförande

