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Referat fra Nordisk Urologisk Forenings Generalforsamling 15. juni 2007 i Århus.

AGENDA:
1. Protokoll fra siste Generalforsamling.
2. Meddelelse fra styrelsen.
3. Meddelelse fra kassereren
4. Meddelelse fra sjefsredaktør for Scandinavia Journal of Urology and Nephrology.
5. Meddelelse fra sjefredaktør NUF Bulletinen.
6. Rapport fra samarbeidsgruppene.

a. Urothelcancer
b. Prostatacancer, SPCG
c. Stengruppen
d. Rekonstruktiv urologi
e. Laparoskopisk urologi

7. Valg
8. Kongressrapport ved kongressens president Knut Venborg Pedersen.
9. Neste kongress Reykjavik 2009
10. Eventuelt

Generalforsamlingen ble ledet av Presidenten, som innledet med å takket arrangørene av årets 
kongress for en meget flott kongress.
1. Protokollen fra Generalforsamlingen  i Gøteborg 10. juni 2005 ble godkjent.
2. Presidenten orienterte om styrelsens arbeid. Styrelsen fokuserer på samarbeidsgruppenes funksjon, 

og i hovedsak brukes NUFs midler til å støtte samarbeidsgruppene til så vel kurs som 
forskningssamarbeid. 
I forbindelse med jubileumsmøtet i København i september 2006, ble det holdt et møte med 
styrelsen, lederne for de nasjonale foreningene, og medlemmer med engasjement i 
spesialistutdannelsen. Det var enighet om at diskusjonen burde fortsette, og det var derfor holdt et 
nytt møte noen dager før årets Genrealforsamling. Diskusjonen var vurdert som produktiv, idet 
man konkret ønsket et mer formalisert samarbeid omkring utdannelsesspørsmål i NUF. Det ble 
foreslått etableringen av et fast utvalg med deltakelse av styrelsen, lederne for de nasjonale 
foreningene, og lederne for de nasjonale spesialistutvalg. Som i andre samarbeidsgrupper også 
mulighet for deltakelse av flere med interesse for utdannelsesspørsmål.
Ved møtet var det enighet om å arbeide for at samarbeidsgruppene påtar seg å avholde 
postgraduate kurs både i forbindelse med NUF kongressene, og uavhengig av disse (som f.ex. 
kurset i steinbehandling). Gruppen skal også følge utviklingen innenfor spesialistutdannelsen og 
se hvor det kan skje en samordning. Særlig interesse for utviklingen av saken med svensk urologi 
(hovedspesiale/grenspesiale), og en evt endring av norsk urologi til hovedspesiale.
Presidiet hadde diskutert dette på møtet 14. juni, og innstilte til Generalforsamlingen at det ble 
gitt tilsluttning etablering av en slik samarbeidsgruppe for utdannelse. Generalforsamlingen var 
enig i dette.
Styrelsen vil be samarbeidsgruppene for Urothelcancer og for Rekonstruktiv urologi om å 
arrangere et postgraduat kurs i urindeviasjon i løpet av 2008. Man vil også forsøke å få etablert en 
samarbeidsgruppe for Nedre urinveiers dysfunksjon, med mandatet å lage et kurs i løpet av 2008.
Det vurderes som enklere å få gang i denne samarbeidsgruppen med en slik konkret oppgave.
Jubileumsmøtet i København i september 2006 hadde noe mindre deltakelse enn forventet, men 
både den faglige og den sosiale delen var meget vellykket. Festskriftet, som ble utgitt ved samme
anledning, var også meget fint!

3. NUFs økonomi er for så vidt sund. Møtet i Gøteborg 2005 ga et godt overskudd på 600.000. 



NUF har for øyeblikket en egenkapital på ca 1,2 mill SEK. Styrelsen budsjetterer med en 
betydelig støtte til samarbeidsgruppene, som vil gi et underskudd på ca 400.000 pr år. Foreslår 
uendret kontingent  (kr 100 pr år/medlem).
Generalforsamlingen godkjente regnskapet, budsjettet og kontingentforslaget.

4.     SJUN har et opplag på 8-9000 ex..Det er  god tilgang på manuskripter. Se vedlagt skriftlig
 redegjørelse.

4. Bulletinen kjører nå uten problemer. Det går godt med å skaffe annonser til å finansiere utgivelsen. 
Redaksjonen har fått god respons fra de som blir bedt om å bidra med innlegg. 
Island har vanskelig for å overta redaksjonen av Bulletinen. Ikke minst vil det være vanskelig å 
skaffe annonsører som kan dekke omkostningene. Redaksjonen i Århus har sagt seg villig til å 
fortsette enda et år. Man vil så spørre Finland, som etter turnus egentlig skal overta redaksjonen i 
2009, om de kan påta seg oppgaven fra sommeren 2008.

5.   Urothelcancergruppen:
Leder Per Uno Malmstrøm: Gruppen er aktiv med multisenterstudier med mer. Se vedlagt 
skriftlig redegjørelse.
SPCG.
Leder Teuvo Tammela: Gruppen er aktiv med multisenterstudier med mer. Se vedlagt skriftlig 
redegjørelse.  
Stengruppen
Leder Palle Osther: Gruppen arrangerer et felles nordisk kurs, sist holdt i Oslo i 2006, og planlagt 
til Stockholm i 2008. Også andre kurs og kliniske studier. Se vedlagt skriftlig redegjørelse.  
Rekonstruktiv urologi gruppen
Medlem Alexander Schultz: Gruppen har igangværende og planlagte multisenterstudier og har 
arrangert kurs.  Se vedlagt skriftlig redegjørelse.  
Laparoskopisk urologi gruppen
Medlem Bjarne Kromann: Gruppen har 2 årlige møter. Arbeider med å få etablert et felles 
curriculum for utdannelse i urologisk laparoskopi. Også kurs. I Danmark holdes egne kurs i 
urologisk laparoskopi, mens det i de øvrige nordiske landene er en del av generelle laparoskopi 
kurs.

7.     Generalsekretæren og medlemmene av valgkomiteen ble gjenvalgt. Til nytt valgkomitemedlem 
fra Island ble valgt Gudmundur Geirsson. Klaus Møller Ernst Jensen ble gjenvalgt som 
revisor. Ny revisor etter Lars Norlen ble ikke foreslått, men valgkomiteen lovet å komme 
opp med en ny revisor meget snart.

8.     Presidiet valgte Mirja Ruutu og Steen Walter som nye æresmedlemmer etter innstilling fra styret.
9.     NUF 2007 ble avviklet problemfritt i henhold til planen. En bekymring var allikevel en noe 
        sviktende tilslutning i forhold til det forventede. Særlig var det liten deltakelse av svenske 
        urologer  i forhold til tidligere år.  
        Tilgangen på vitenskapelige arbeider var også noe svakere enn ønskelig, bortsett fra  
        presentasjonene fra Århus, som sto for ca halvdelen av de frie foredrag og posters!!
        Arrangørene budsjetterte med deltakelse på 600 for å gå i balanse. Det var 660 tilmeldte i alt, men 
        en del var ikke betalende deltakere (æresmedlemmer etc). Man regnet med å gå stort sett i 
        balanse ved årets kongress.
10.   Planlegningen av NUF 2009 er i full gang. Blir holdt 10.-13. juni 2009 i Reykjavik. 
        Gudjon Haraldsson viste en fristende presentasjon av Reykjavik som neste kongress sted.
11.   En gruppe urologer i Norden utprøver Cryo terapi, bla til CaP. De ønsker å etablere en 
        samarbeidsgruppe for dette under NUF. Presidiet fant at det var et kort varsel og lite bakgrunns-  
        materiale for å etablere en gruppe i år, men at det bør nedsettes en ad hoc gruppe under NUF, 
        som kan komme med et grundigere opplegg til møtet i 2009. Generalforsamlingen bifalt dette.
        Det ble diskutert hvilken konsekvens det kan få for NUF at EAU nå vil starte årlige kongresser 
        for Nord-Europa, første gang i Tampere til høsten. 
        Presidiet har bedt styrelsen å sende en forespørsel til de nasjonale foreningene i NUF og be
        dem diskutere holdningen til dette. NUF bør henvende seg til EAU sentralt på basis av de 
        svar de får fra de nasjonale foreningene.
        Det var fra flere hold enighet om at tidspunktet for NUF kongressene, første halvdel av juni, ikke 
        er hensiktsmessig. Dette pga EAU, AUA, examener ved Universitetsavdelingene og sommerferie.



        Møtet på Island ligger fast, men det var enighet på Generalforsamlingen at det er mer
        hensiktsmessig å legge møtene videre til slutten av august, eller tidlig september.

        Presidenten takket Generalforsamlingen for godt fremmøte og engasjert diskusjon.

Oslo 3. juli 2005
Alexander Schultz
Generalsekretær, referent.


