Formanden har ordet
Kære medlemmer.
2018 har været et aktivt år for DUDS, flere medlemmer har afholdt foredrag og været kursusledere.
Bl.a. stod Peter Thielsen for efterårsmøde i Herlev, hvor der var stort fremmøde og der var mange gode
foredrag. Euroson 2018 fandt sted i september i Poznan, Polen. Der var deltagere fra Danmark og flere der
holdt foredrag. Hans Henrik Holm foredraget blev holdt af Kristoffer Lindskov Hansen. Efter nominering var
det en dansker der løb med EFSUMB´s EUROSON lecture 2019.
DUDS yder støtte til aktiv kongresdeltagelse for medlemmer. Som hovedregel støttes med beløb op til kr.
5000,-. Ansøgninger inklusive budget og CV stiles til formanden og fremsendes pr. mail til sekretæren. I
2018 var der kun få ansøgninger der opfyldte kriterierne for aktiv kongresdeltagelse, med ultralyd som
hovedformålet i det medsendte abstrakt.
Bestyrelses har drøftet, om der fremover skal åbnes mere op for støtte til DUDS medlemmer. Bestyrelsen
fremlægger derfor følgende retningslinjer til godkendelse på general forsamlingen:
1) Et legat til ophold på international anerkendt UL center på op til 10.000kr, med det formål at få erfaring
med ny UL metode. Ansøgningsfrist er årligt 1. januar. Bestyrelsen vil herefter på første møde efter general
forsamlingen udvælge modtageren af legatet.
2)Betaling af Early Bird afgift til EUROSON for yngre DUDS medlemmer (< 40år).
3) Betaling af publikations afgift til UIO.
4) DUDS ønsker at støtte PhD studerende til deltagelse til EUROSON kongres 1. gang under PhD forløbet.
DUDS vil fortsætte med at yde støtte til aktiv kongresdeltagelse for medlemmer efter de gældende
retningslinjer (De endelige GF godkendte retningslinjer for støtte kommer på hjemmesiden).
I dette år vil der være mulighed for at deltage i følgende møder, kurser og kongresser:
Sidst i januar afholdes kursus i muskuloskeltal ultralyd i Aarhus. I februar afholdes der avanceret UL lever
kursus i Odense. Basiskurset kommer som vanligt i april i Herlev. Nordisk kongres afholdes i år i København
her vil der være ultralyd på programmet onsdag d 22. maj. Merete Kønig har stået planlægning af
programmet, Paul Sidhu, Prof., King´s College Hospital, London, vil bla. deltage, som en af de udenlandske
oplægsholdere.
Den europæiske ultralydskongres EUROSON 2019 afholdes i juni i Granda. I forsommeren d.20. og 21. juni
er der ultralyd opdateringskursus i Thorshavn, også med mange internationale foredragsholdere.
DUDS kurser kan tillige ses på www.duds.dk. Skulle de ske rettelser til hjemmeside mm. så meld det
venligst, så vi kan få det rettet til på hjemmesiden. Vi har netop opdateret afhandlingslisten på
hjemmesiden, så den skulle være up to date efter en tilbagemelding.
DUDS medlemsbladet er indtil dd. udkommet 2 gange årligt – jeg vil hermed gerne takke Thomas Hasseriis
Andersen og René Rasmussen for deres kompetente redaktionsarbejde. Fremover vil bladet udkomme 1

gang om året. Bestyrelsen er glad for at kunne meddele, at Malene Roland Pedersen har indvilliget i,
fremover at stå for udgivelsen.
Mikkel Seidelin Dam har valgt at stoppe som kasserer for DUDS og Malene Roland Pedersen udtræder af
bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak til Malene og Mikkel for deres indsats i DUDS.
Tak til Bjørn Skjoldbye og andre for arbejdet med holdningstilkendegivelsen om anvendelse af
ultralydsskanning.
Sidst men ikke mindst vil jeg sige tak til alle DUDS’ medlemmer for jeres opbakning til DUDS’ kurser. Husk at
opfordre jeres kollegaer til at blive medlem, da det kun er medlemmer der fremover har fuld adgang til
EFSUMB´s hjemmeside. Da DUDS også er et selskab for ikke-lægelige medlemmer, er radiografer og andre
der udfører ultralyd også velkomne i foreningen.
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