
DUDS Bestyrelses møde Vejle Sygehus d 25.10.2019 kl 10.30-12.00 

Tilstede: Søren Rafaelsen, Peter Thielsen, Bjørn Skjoldbye, Tobias Todsen, Karen Brage, Malene 

Roland Nielsen og Andreas Hjelm Brandt. 

Ordstyrer: Søren Rafaelsen 

Referant: Andreas Hjelm Brandt 

1. Godkendelse af referat – Referatet er godkendt af bestyrelsen uden ydereligere 

kommentarer. 

2. Bestyrelsens mail-liste – Der er problemer med bestyrelsens e-mail aliasser. Mail 

aliasser vil blive afprøvet ved at sende alle en mail. Der vil blive sendt en opdateret liste 

af bestyrelsen til webmaster, så fejl kan blive rettet. 

3. Kasseeftersyn indtil dags dato 2019 – Der er udbetalt 30.000 kr. i legater. Derudover 

har der været udgifter til Ultraschall og webmaster. På indtægtssiden kan nævnes 

145.000 kr. i kontingent og indtægter fra DUDS godkendte kurser. Aktuelle 

kassebeholdning er på 817.803 kr. DUDS aktuelle investering har en værdi på 651.140 

kr. Der har været et positivt afkast på alle investerede områder på samlet 366.791 kr. 

siden investering i 2010.  

4. Investeringsstrategi for DUDS – DUDS ønsker at investere ydereligere frie midler og 

beholde de gamle investerede midler. Der forslås at investere 600.000kr. Der enes om 

at kasseren stiller forslag til kommende general forsamling, som kan komme på 

afstemning.  

5. General forsamling i Aarhus d 29.01.20 –  Forslag til dagsorden godkendes af 

bestyrelsen. Ydereligere to punkter kommer på dagsorden: ønske om fremtidige 

specialespecifikke kurser, input til fremtidige DUDS. Dagsorden sendes til medlemmer 

inden generalforsamlingen. 

6. DUDS bladet – DUDS bladet kommer en gang om året. Der forslås at opdatere bladets 

grafiske layout ved at hyre professionel assistance. Bladredaktøren vil undersøge priser 

og forhøre sig om webmaster vil kunne varetage denne opgave. Der forslås brug af 

medicinstuderende, som ligeledes vil blive undersøgt nærmere.  Man drøfter om bladet 

skal være online, men man enes om at fastholde et fysisk blad. 

7. DUDS kurser, ETC  - Bestyrelsen er enig om, at de aktuelle DUDS godkendte kurser er 

gode. Der er desuden stadig stor tilmelding på kurserne. DUDS vil gerne understøtte 

flere kurser og særligt specialespecifikke kurser. Aktuelt skal alle DUDS godkendte 

kurser betale 100 kr. pr. deltager til DUDS. Man diskuterer muligheden for at fjerne de 

100 kr. pr. deltagere. De 100 kr. pr. kursusdeltager skal så erstattes af et engangsbeløb 

på 500-1000 kr. for at kurset kan blive DUDS godkendt og blive annonceret på 

hjemmesiden og i medlemsbladet. Der er dog ikke truffet nogen endelig afgørelsen 

vedrørende dette. Formanden vil arbejde på et TRUS kursus kan blive DUDS godkendt 



og kasseren for DUDS godkendelse af et UL ØNH kursus. Flere DUDS medlemmer har 

efterspurgt CME point til kurser. Man ansøger dette hos DRS og der op til det enkelte 

DUDS kursus at stå for ansøgningen. Det kan evt. tilstrækkelig flere deltagere. 

8. Hvordan får vi flere medlemmer? – Medlemsrabat på kurser diskuteres, men dette 

vedtages ikke, da der forsat ikke er enighed i bestyrelsen. Bestyrelsen er dog enig om, 

at man skal arbejde på flere medlemsfordele. 

9. Krav til uddannelse i ultralyd – se venligst punkt 10. 

10. Henvendelser til SST, Regioner, andre selskaber  vedr. konsensus om UL uddannelse, 

godkendelse, vedligeholdelse af kompetencer. PR herom/anvendelse af medier til at 

"markedsføre" os – Grundet tidsnød slås punkt 9 og 10 sammen. Danmark har ingen 

krav til ultralyd uddannelse, da SST angiver dette er reguleret af lægeloven. Det er op 

til den enkelte bruger af ultralyd, at sikre sig de nødvendige kompetencer. EFSUMB har 

fremsendt spørgsmål angående Danmarks certificeringskrav. Formanden vil komme 

med udkast til svar. Man diskuterer, hvordan de enkelte lægelige specialer sikrer sig 

tilstrækkelig uddannelse i ultralyd færdigheder. DUDS vil forespørge de enkelte 

specialer og der laves et udkast til brev. DUDS vil gerne være en større del af 

certificering af ultralyd uddannelse blandt de enkelte specialer. Man diskuterer om den 

manglende certificering blandt de enkelte specialer udløser mange klagesager, og man 

enes om at forespørge Styrelsen for Patersikkerhed for antal klagesager med ultralyd. 

11. Evt. - ingenting 

 

                                


