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Scandinavian Association of Urology  

 
Referat fra Nordisk Urologisk Forenings Generalforsamling 12. juni 2009 i Reykjavik. 

 
AGENDA: 
1. Protokoll fra siste Generalforsamling. 
2. Meddelelse fra styrelsen 
3. Meddelelse fra kassereren 
4. Meddelelse fra sjefsredaktør for Scandinavian Journal of Urology and Nephrology. 
5. Meddelelse fra sjefredaktørene NUF Bulletinen. 
6. Meddelelse fra redaktøren av www.scaur.org 
7. Rapport fra samarbeidsgruppene. 

a. Urothelcancer 
b. Prostatacancer, SPCG 
c. Stengruppen 
d. Rekonstruktiv urologi 
e. Laparoskopisk urologi 
f. Nedre urinveiers funksjon 
g. Utdannelsesgruppen 

8. Relasjon til andre organisasjoner 
9.  Valg. 
10. Kongressrapport ved kongressens president Gudjon Haraldsson 
11. Neste kongress Tampere 2011 
12. Eventuelt 
 
Generalforsamlingen ble ledet av Presidenten, som innledet med å takke arrangørene av årets møte for 
en meget flott kongress. 
 
1.  Protokollen fra Generalforsamlingen  i Århus 15. juni 2007 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. Styrelsen ønsker å bruke opp til SEK 70.000 pr gruppe pr år  

 Styrelsen har holdt møter 2 ganger årlig for å diskutere hvordan man best kan stimulere 
 samarbeidet. Styret har også hatt møte med arrangementskomiteen for NUF 2009. 

Det er etablert 2 nye samarbeidsgrupper: Nedre urinveiers dysfunksjoner (LUTD) og en gruppe  
for utdannelseskoordinering, som besluttet på Generalforsamlingen i 2007. Begge disse gruppene  
har vært aktive, likesom det har vært god aktivitet i de øvrige gruppene. 
Generalforsamlingen støttet styrelsens prioriteringer. 

3.  NUFs økonomi er for god. NUF har for øyeblikket en egenkapital på ca 1,4 mill SEK. Styrelsen 
budsjetterer med en betydelig støtte til samarbeidsgruppene, som kan gi et underskudd på ca 
500.000 pr år. Foreslår uendret kontingent  (SEK 100 pr medlem/år). 
Generalforsamlingen godkjente regnskapet, og kontingentforslaget. 

4.     Sjefredaktør Jan Adolfsson var ikke tilstede. Man diskuterte behovet for å styrke Scand J for å få 
        opp impact factor, og derved gjøre den mer attraktiv som publikasjonssted. Redaktøren ser med  
        bekymring på at enkelte nasjonale foreninger har tanker om å opphøre med abonnement.  
5.     Bulletinen kjører 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 skrive innlegg, men  
        det er få spontane bidrag.  Redaksjonen i Finland fortsetter enda et år, deretter er det Norges tur. 
6.    NUFs website, www.scaur.org ble presentert av redaktør Jørgen Bjerggaard. Den fungerer nå 
       utmerket med alle relevante opplysninger om aktiviteter etc i NUF, og med linker til nasjonale 
       foreninger og andre relevante hjemmesider. 
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7.    a. Urothelcancergruppen: 
Leder Per Uno Malmstrøm: Arrangerte, sammen med gruppen for rekonstruktiv urologi, kurs med 
live-surgery etc i November 2008. Meget god deltakelse. Gruppen er ellers aktiv med 
multisenterstudier med mer. Se egen skriftlig redegjørelse. Svakhet at det for tiden kun er aktive 
medlemmer fra Sverige og Finland! 
b. SPCG. 
Leder Teuvo Tammela: Gruppen er meget aktiv med multisenterstudier. Se egen skriftlig 
redegjørelse.  
c. Stengruppen 
Leder Palle Osther: Gruppen arrangerer felles nordiske kurs. Har holdt URS kurs i Ørebro i 2007 
med 100 deltakere. Neste stenkurs vil bli i Ørebro i mai 2010.Også kliniske studier.  
d. Rekonstruktiv urologi gruppen 
Medlem Alexander Schultz: Gruppen har avsluttet 2 multisenterstudier som har vært presentert på 
EAU, AUA og NUF 2009. Gruppen har arrangert kurs sammen med urothelcancergruppen (se 
ovenfor), og kurs om genital rekonstruktiv kirurgi ved NUF 2009.  Se egen skriftlig redegjørelse.   
e. Laparoskopi gruppen 
Leder: Peter Elfving: Gruppen har hatt 3 møter. Arbeider med å få etablert et felles curriculum for 
utdannelse i urologisk laparoskopi. Gjennomført godt kurs ved NUF 2009. Planlegger kurs i 
laparoskopisk. Nyrekirurgi i Malmø i Januar 2010. 
f. Nedre urinveiers dysfunksjon (LUTD)  gruppen 
Leder: Elisabeth Farrelly. Arrangert meget vellykket kurs ved årets kongress. Se iøvrig skriftlig 
rapport. 
g. Utdannelsesgruppen: 
Leder: Truls Gårdemark: Avholdt to møter. Planlegger nytt møte høsten 2009. 

8.     Styrelsen har fått henvendelse fra EAU om mulighet for samarbeid i form av felles møter med 
den Nord-Vestlige delen av EAU (Polen, Baltikum, St Petersburg regionen).  

 Presidiet diskuterte dette. Det var enighet om at man ønsker å bevare NUF i sin nåværende form 
og med egne møter. Det var også enighet om at samarbeidsgruppene burde være autonome i 
forhold til EAU og andre organisasjoner, og ikke inngå formelt samarbeid med andre 
organisasjoner uten samråd med Styrelsen. 

 Det var enighet  ved Generalforsamlingen om å støtte dette. 
9      Kimmo Taari ble valgt til ny president. Børje Ljungberg ble gjenvalgt som kasserer for en tredje 

4-års periode. 
10.   NUF 2009 ble avviklet problemfritt i henhold til planen. Det var 460 deltakere. God deltakelse fra  
        alle de nordiske landene. Det var 66 aksepterte vitenskapelige arbeider.  
        Arrangementskomiteen regnet med å gå økonomisk i balanse 
11    Planlegningen av NUF 2011 er i full gang. Blir holdt 24.-26. August 2011 i Tampere under  
        ledelse av Teuvo Tammela, som viste en flott presentasjon av vertsbyen. 
12.   Presidiet innstilte til Generalforsamlingen å godkjenne etableringen av en samarbeidsgruppe for  
        ablativ behandling, etter vanlige regler for samarbeidsgrupper i NUF. Dette ble godkjent. 
        Per Uno Malmstrøm understreket at det er viktig at det er de som sitter i samarbeidsgruppene som  
        er med på å velge hvem som skal være med. 
        Palle Oster etterlyste en klar strategi for å bedre impact factor til Scand J, dvs hvordan man skal  
        få flere viktige arbeider inn. 
        Det var ønske om at referater og rapporter, legges ut på www.scaur.org  
    
 
        Presidenten takket Generalforsamlingen for godt fremmøte og engasjert diskusjon. 
 
Oslo 15. Juni 2009  
Alexander Schultz 
Generalsekretær, referent. 


