
DUDS-bestyrelsesmøde i Odense 23/6-20 

Referent: Andreas 

Ordstyrer: Peter 

Deltagere: Karen, Malene, Søren, Ole, Tobias, Peter, Andreas 

Punkter:  

Update på medlemstal/økonomi/investering (Andreas/Tobias)  

- Der har været en nedgang på 20 medlemmer, hvorfor aktuelle medlemstal er 341. DUDS har en god 

økonomi med uændret indestående. Grundet coronakrisen er der ikke foretaget den planlagte investering 

med 50%/50% obligationer/aktier, som aftalt ved generalforsamling, men denne vil blive foretaget snarest. 

Kasserer kontakter Lægernes Pensionsbank angående dette. Der har ikke været nogen ansøgning om støtte 

til rejse/kursusudgifter, formentlig pga. aflyste kongresser, hvorfor DUDS ikke har haft nogen udgifter.  

Malene anfører at flere radiografer/sonografer gerne vil være medlem af DUDS, hvis der kommer rabat på 

medlemskabet. Bestyrelsen drøfter differentieret priser til forskellige faggrupper 

(radiografer/sonografer/fysioterapeuter). Andreas skriver til lægeforeningen angående organisering af 

dette. Man drøfter desuden muligheden for gratis medlemskab for studerende, som dog ikke vil modtage 

medlemsblad, EJU eller have stemmeret til generalforsamlingen (Andreas laver oplæg). Desuden blev der 

drøftet muligheden for med og uden EJU.  

Update på Medlemsblad/DUDS-hjemmeside/FB/EJU (Malene/Andreas/Karen/Ole)  

– Medlemsbladets deadline er 1. December. Malene laver opslag på hjemmeside. Alle i bestyrelsen sender 

navne på potentielle personer, som kan skrive noget til medlemsbladet til Malene. Karen laver facebook 

opslag. Alle i bestyrelsen skal være bedre til at ligge ting på facebook, som kan være relevante. Karen 

undersøger om betaling på facebook kan fremme synligheden og booste antal personer, som opslagene 

kommer ud til. EJU skrivelse varetages af Ole, som allerede har flere interessante emner i støbeskeen.  

Update på aktiviteter i EFSUMB. Adgang til guidelines (Søren) 

 - Ikke meget aktivitet pga. Corona. EFSUMB guidelines kan nu kun tilgås med login. Alle DUDS medlemmer 

har ret til guidelines, da man også er EFSUMB medlem ved medlemskab af DUDS. Databehandler aftale 

sendes af Søren, som skal underskrives af EFSUMB inden medlemsliste fra lægeforeningen kan sendes til 

EFSUMB, så der kan oprettet login for alle medlemmer.  

Status på videnskabeligt efterårsmøde (Tobias?)  

- Efterårsmødet vil ikke blive afholdt grundet Corona. Tobias vil gerne stå for at arrangere kommende 

årsmøde og det planlægges afholdt i Januar 2021. Tobias snakker med Merete König, som tidligere har 

stået for at arrangere årsmødet. Tobias, Peter og Merete kommer med et oplæg til videnskabeligt indhold 

og afholdelse. Generalforsamlingen vil blive holdt om eftermiddagen samme dag som årsmødet.  

Struktur af DUDS kurser fremtidig (Peter) 



 Kursusudvalg?  

– Kursusudvalget fjernes fra hjemmesiden, da denne ikke er opdateret. Bestyrelsen fungerer som 

kursusudvalg fremadrettet. Udvalg og repræsentanter vil løbende blive opdateret på hjemmesiden 

 Støtte/Økonomi  

– DUDS vil gerne give kursusgaranti ved underskud op til 10.000kr, hvis man vil arrangere kursus som DUDS 

medlem. Bestyrelsesmødet afgør om man kan godkende kurset. Peter laver et oplæg til dette, som skal 

godkendes af bestyrelsen og efterfølgende vil blive lagt på hjemmesiden. 

  Endorsement 

- DUDS vil forsat støtte kurser. Bestyrelsen afgør, hvilke kurser som kan støttes. 

 Reduktion af fee for kursister  

- Blev drøftet, men der blev ikke truffet nogen afgørelse, da man ikke har enig i bestyrelsen. 

Betalt kontingent til sonografer i Radiografrådet (Malene)  

– Er drøftet, se tidligere. 

Permanent støtte til DUDS-bestyrelsesmedlemmer til Euroson (Ole)  

–  Der aftales at 2 bestyrelsesmedlemmer kan få dækket kursusafgift og 3000kr til rejse/hotel.  Desuden 

aftales det, at alle bestyrelsesmedlemmer skal have dækket kursusafgift til årsmødet. 

CAMES studie/kvalitet af UL i subspecialer (Tobias)  

- Delphi studie med certificering og uddannelse indenfor alle lægelige specialer er i gang. Tobias vender 

tilbage, når de første resultater er klar. 

ECRI-rapport fra Pia (alle) 

- udgår, pga. tidsnød. 

Aflysning af billeddiagnostisk årsmøde - Behov/stemning for et-dags ultralydsmøde? (alle) 

-Se tidligere. DUDS afhandler selvstændigt årsmøde i januar 2021. 

Eventuelt: 

- Ingenting 

 

 

 


