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Referat af bestyrelsesmøde via telefon fredag den 16. oktober 2020 
 
Deltagere: Arne, Henrik, Ole, Vibeke og Lone (referent) 
 Afbud fra Palle 
 
 
1. Velkommen 

 
2. DURS – fremover og generelt 

Diskussion: Hvordan får vi overdraget DURS til næste generation? 
 
Ole har meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen, flere medlemmer nærmer sig 
pensionsalderen, Arne er gået på halv tid. 
Alle er enige om, at DURS bestemt har en fremtid. Det er aftalt at begynde på en stille og rolig 
udskiftning af medlemmer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer kigger i eget geografiske område – 
Ole i Region Syd, Arne og Palle i Region Nord og Midt, Henrik og Vibeke i Region Hovedstaden 
samt Sjælland – mhp. at spotte personer, der kunne være interesserede i at komme i DURS’ 
bestyrelse. Meld eventuelle navne ind i en mail til alle i bestyrelsen. 
 

3. Genvalg af Vibeke og Henrik 
 
Tages op igen til foråret – evt. udskiftning Henrik Thomsen – afgøres på generalforsamlingen. 
 

4. Revisor 
 
Thomas Bretlau skal spørges om han stadig vil være revisor - inden næste telefonmøde. 
 

5. Rapport fra kassereren 
 
Arne har før mødet fremsendt regnskabet. Der er et overskud på ca. 51.000 kr. som kommer fra 
overskud fra 2. basiskursus i MR af prostata samt sponsorindtægter. Da der ikke har været afholdt 
et årsmøde i 2020 pga. coronavirus er sponsorerne blevet spurgt, om de ville have pengene retur 
eller overføre dem til 2021. Alle har ønsket at overføre til 2021. Derfor er det ikke sikkert, at der 
kommer nye sponsorindtægter i 2021.  
 
I 2021 vil det komme til at koste ca. 5000 kr. i renter og gebyrer at have penge stående i banken. 
Arne har derfor foreslået at skifte til Lægernes Bank, hvor der ikke betales gebyrer og negativ rente. 
Dog vil det kræve en vedtægtsændring at skifte til Lægernes Bank, idet de kræver, at alle 
medlemmer i DURS er læger og at alle i bestyrelsen er læger. Arne har før mødet fremsendt et 
forslag til vedtægtsændringer. Der er opbakning til disse og aftalen er, at Arne nu retter til og 
udsender til bestyrelsen til godkendelse. 
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DURS har en formue på 447.093,00 kr. De senere år har der været overskud hvert år – hvad skal 
pengene bruges til? 
Det er ved mødet aftalt, at man udover rejselegater også vil kunne ansøge om tilskud til 
uroradiologisk forskning. Rejselegater til uroradiologiske formål samt forskning inden for 
uroradiologi til max. 50.000 kr. pr. år. Der er et ønske om at bibeholde en garantikapital på 300.000 
kr. i DURS. Den bundne kapital bør fremgå af vedtægterne. 
 
Henrik vil omformulere teksten omkring rejselegater. Der vil være frist to gange om året. 
 

6. Prostatakurset 
 
2. basiskursus i MR af prostata blev gennemført den 30. september – 2. oktober 2020 i Middelfart. 
Det gik virkelig godt, og vi har modtaget gode tilbagemeldinger. Der var 23 tilmeldte til basiskurset 
og 17 til workshop om fredagen. To deltagere fik dog i sidste øjeblik ikke lov til at deltage om 
fredagen grundet restriktioner i forbindelse med corona. Deltagerne var radiologiver, urologer, 
radiografer og firmafolk. Kurset anbefales gentaget til næste år. Der var et overskud på ca. 17.000 
kr. 
 

7. Nyrekurset 
 
Der skal findes en ny person til at arrangere nyrekurset. Ole vil gerne trække sig, da han også 
trækker sig fra bestyrelsen. Ole har skitseret et program til et et-dags kursus, som han gerne 
videresender. En ny ansvarlig for kurset behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Der satses på 
afholdelse af nyrekurset i 2022 – gerne i Middelfart. 
 

8. Årsmøde 2021 
 
Vi forventer ikke at kunne gennemføre et årsmøde i maj 2021. Det er vedtaget at udskyde det til 
2022.  
 
Processen omkring guidelines fortsætter uændret. Guidelines for prostata, hæmaturi og kompleksse 
nyrecyster blev opdateret i 2020. Guidelines for nyresten blev opdateret i 2019, og skal opdateres i 
2021. Ole skriver til arbejdsgruppen. 
 

9. Generalforsamling 2021 
 
Vil blive gennemført som i maj 2020 pr. e-mail til medlemmerne. 
 

10. Eventuelt 
 
Ole: 
Vil indtil videre stadig gerne opdatere hjemmesiden – send derfor gerne opdateringer til Ole. 
Vibeke og Lone sender lille tekst om prostatakurset + billeder. 
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Vibeke: 
Fik ved prostatakurset rigtig god erfaring med CM-RAD. Ønsker at reservere et beløb, så hun kan 
”købe platform” hos dem til ”at lege”. Dette er der opbakning til og Vibeke beder dem om et 
tilbud. 
 
Vibeke: 
Der er en gråzone ved at privatklinikker nu udfører screening/MR af prostata. Det er vigtigt, at 
skanninger PI-RADS kompatible og udføres kvalitetsmæssigt iht. gældende guidelines. 
 
Det er Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed / DaProCa, der bør tage sig af dette. 
 
 
Vibeke: 
Har fået en henvendelse fra Holstebro, som skulle have været til Nijmegen mhp. certificering, da de 
går i gang med prostataskanninger til næste år. De har fået tilbudt et webbaseret kursus i stedet for 
fysisk at rejse derned, hvilket de ikke er så begejstrede for. Vibeke vil tilbyde at de kan komme på 
Herlev til oplæring og så kan de senere deltage i Nijmegen, når forholdende tillader det igen. Dette 
støttes af DURS. 
 
Næste møde vil igen blive afholdt som telefonmøde i løbet af februar 2021. Lone udsender 
datoforslag. 
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