
 

 
Referat  af generalforsamlingen i Dansk Urogynækologisk Selskab 

den 16. maj 2006 kl. 16.00 på Kolding sygehus 
 
 
Pkt. 1: Formanden, Gunnar Lose, bød velkommen til de 18 medlemmer, der var mødt til selskabets 
første ordinære generalforsamling og foreslog Lars Alling Møller til dirigent. Han valgtes med 
akklamation. 
 
Pkt. 2: Formanden konstaterede i sin beretning, at selskabet nu har 73 medlemmer, hvoraf 7 er 
firmaer. Det er ganske pænt, men antallet af medlemmer skulle gerne øges. Han opfordrede til, at 
alle overvejer, hvordan man kan reklamere for selskabet. En måde vil formentlig være at 
differentiere prisen for deltagelsen i årsmødet for medlemmer og ikke-medlemmer, så det også blev 
økonomisk attraktivt at være medlem.  
 Han fandt, at det første møde i Skejby den 6. januar 2006 havde været en stor succes med 
omkring 125 deltagere og et højt fagligt program. Vigtigt at man holder dette høje faglige 
internationale niveau i fremtiden for fortsat at tiltrække deltagere. Allerede nu arbejdes der på det 
næste møde, der holdes den 5. januar 2007. Til den tid skal de begyndervanskeligheder, vi havde 
ved det første møde med bl.a. registrering af tilmeldinger, gerne være overvundet. 
 Gunnar Lose håbede, at alle medlemmer vil gøre en indsats i de forskellige arbejdsgrupper og 
udvalg, der forventes nedsat med tiden. Især var det vigtigt med samarbejde på tværs af afdelinger 
og faggrupper. 
 Efter formandens opfattelse var den nystartede DUGA-base et godt redskab i forhold til 
Landspatientregistret. Databasen gør det muligt at ensarte udredning og behandling, så vi ikke 
spilder tiden med noget uvigtigt. Og på sigt er der mulighed for forskning. Det er derfor vigtigt, at 
alle afdelinger rapporterer til databasen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis udvalget, der står bag 
DUGA-basen, fortsætter som et udvalg under DUGS. 
 Formanden opfordrede i øvrigt til, at man i DUGS-regi begyndte at diskutere organisation og 
visitation af specielle urogynækologiske patientgrupper såsom vaginaltopsprolaps hos patienter, der 
ønskede at bevare sexualfunktionen, urethraldivertikler og Botox-behandling. Den gamle aftale 
vedr. lands- og landsdelsafdelinger fungere dårligt. 
 Det vil være naturligt at oprette et udvalg, der skal tage sig af kursus- og uddannelsesaktiviteter. 
Der kan være tale om både basale kurser og uddannelse på et højt internationalt niveau. Også for at 
få yngre kolleger gjort interesseret i faget ad den vej, så vi kan få dem kørt i stilling til 
internationale poster i de forskellige organisationer. I øjeblikket er det lidt ”Tordenskjolds-
soldater”, der går igen. Formanden understregede DUGS’s vigtighed for inspirering og rekruttering 
af yngre kolleger til urogynækologien. 
 Projekter med afprøvning af lægemidler er et andet område, hvor DUGS kan være behjælpelig. 
Mange kontrakter med medicinalfirmaerne er nu på mange sider og skrevet på engelsk med et 
ordvalg, der kan være mere end vanskeligt at forstå. Det er et område, der trænger til en 
modernisering. 
 DUGS kan også bistå ved den opdatering af  DSOG’s guidelines vedr. urogynækologien, der 
begynder at trænge sig på.   
 Lose havde forstået, at Kontinensforeningen nok vil ændre sig i fremtiden. Han fandt det 
naturligt, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med oplæg til, hvordan DUGS og 
Kontinensforeningen kan fungere sammen i fremtiden. 
 Formanden meddelte i øvrigt, at en del af overskuddet fra IUGA-kongressen i 2005 kan 
anvendes til en pris i DUGS-regi. 
 
Under den efterfølgende diskussion var der enighed om, at der er vigtigt, DUGS har indflydelse på 
guidelines og evt. bliver inddraget i en godkendelsesprocedure i lighed med den, der bl.a. findes for 
de praktiserede læger. Også vigtigt, at man udbreder kendskabet til guidelines. Gunnar Lose og 



Dansk Urogynækologisk Selskab 
________________________________________________________________________________ 

(U:\TS-DUGS:\ge160506) 22. juni 2006 

2 

Steen Walter er blevet anmodet om at deltage i revisionen af DSAM’s guidelines vedr. LUTS, 
hvilket er blevet approberet af de respektive videnskabelige selskaber. 
 Søren Brostrøm fandt det vigtigt at rekruttere yngre kolleger, f.eks. via gode kurser. Emner for 
disse kunne være basal urogynækologi. Han ville gerne deltage i et kursus/uddannelsesudvalg, som 
der i øvrigt var bred enighed om at oprette. 
 Lasse Raaberg havde været primus motor i DUGA-basen. Som formanden opfordrede han alle 
afdelinger til at rapportere til databasen, som var en dynamisk proces. Desværre var der endnu ikke 
mange afdelinger, der leverede data til basen. Og flere afdelinger havde man slet ikke hørt fra. Der 
vil nu blive sendt remindere ud. I øvrigt var alle meget velkomne til komme med kommentarer om 
databasen mhp. ændringer i de næste versioner. 
 Jan Schultz Larsen gjorde opmærksom på, at indrapporteringen var ressourcekrævende, og at 
det er svært at komme i gang.  
 Formanden fandt det vigtigt, at der var tilstrækkeligt med personale til inddatering. Og Steen 
Walter gjorde opmærksom på, at kliniske databaser har Indenrigsministerens allerhøjeste 
bevågenhed. Med tiden kan man forestille sig, at de afdelinger, der ikke rapporterer til databasen, 
bliver frataget behandlingsmuligheder. 
 Om Kontinensforeningen sagde Lars Alling Møller, der er præsident for foreningen, at det er 
svært at få nogen til at gøre en indsats blandt de ca. 1500 medlemmer. Derfor er et andet regi for 
foreningen under forberedelse. Det vil være naturligt med et samarbejde med DUGS. Bladet – 
Kontinens Nyt - læses med interesse af mange og skal fortsætte – gerne i et samarbejde med DUGS. 
Det samme gælder rådgivningslinjen. I øjeblikket er der i gennemsnit to henvendelser dagligt med 
en stigende tendens til, at mænd ringer. Men rådgivningslinjen er effektiv; derfor bør kendskabet til 
linjen udvides.  
 Det aftaltes, at Lars Alling Møller kommer med et oplæg til bestyrelsen for DUGS om 
Kontinensforeningens fremtid og relation til DUGS. 
 
Pkt. 3: Intet at berette 
 
Pkt. 4 og 5: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der med udgangen af 2005 viste en 
beholdning på 24.714,53 kr. På det tidspunkt havde selskabet 53 enkelt-medlemmer og 6 
firmamedlemmer. 
 Man vedtog et uændret kontingent på 250 kr. for enkelt-medlemmer og 1.500 for firmaer. 
Kontingent, der er indbetalt i 2005, gælder også for 2006.  
 
Pkt. 6: Valg af formand ikke aktuelt, idet formanden i 2005 blev valgt for to år. 
 
Pkt. 7: Torsten Sørensen blev genvalgt med akklamation. Nyvalgt blev kontinenssygeplejerske 
Bente Thoft i stedet for Tove Tækker Jepsen, der ikke genopstillede.  
 
Pkt. 8: Formanden gjorde opmærksom på, at man i første omgang ikke skal nedsætte for mange 
arbejdsgrupper før behovet for dem er blevet grundigt vurderet. Derfor blev der ”kun” nedsat to 
arbejdsgrupper: 

1) En arbejdsgruppe vedr. kursus med Søren Brostrøm som formand. Som øvrige medlemmer 
af arbejdsgruppen valgtes Lars Alling Møller og Tina Schwennsen. I øvrigt vedtog man, at 
arbejdsgruppen i første omgang er ”åben”, så flere interesserede kan indgå. Bl.a. vil det være 
hensigtsmæssigt med en fysioterapeut. 

2) En arbejdsgruppe vedr. databasen, idet det tidligere DUGA-udvalg foreslås lagt ind under 
DUGS; det vil næppe blive noget organisatorisk problem. Formanden og Lasse Raaberg, der 
valgtes til formand for arbejdsgruppen, skriver til DSOG. Også denne arbejdsgruppe er 
indtil videre åben for interesserede. 
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Vedtægtsmæssigt er udvalgene ”arbejdsgrupper” indtil de ved næste generalforsamling kan 
etableres som Stående udvalg. Bestyrelsen kommer med udspil vedr. kommissorium for 
arbejdsgrupperne. 
 
Pkt. 9: Morten Thyge Madsen genvalgtes til revisor og Ole Nielsen genvalgtes til revisorsuppleant. 
 
Pkt. 10: Der var ikke indkommet forslag 
 
Pkt. 11: Søren Brostrøm gjorde opmærksom på, at selskabet har en hjemmeside med adressen: 
www.dugs.dk.  Meddelelser, der ønskes optaget på siden, sendes til Søren Brostrøm. 
 Afslutningsvis takkede formanden Tove Tækker Jepsen for hendes indsats i bestyrelsen og 
overrakte i den anledning en lille gave. Formanden takkede desuden Søren Brostrøm for hans 
indsats vedr. oprettelse af en hjemmeside (www.dugs.dk). 
 Desuden takkede han den øvrige bestyrelse for gode, hyggelige og konstruktive møder. Endelig 
takkede han dirigenten, Lars Alling Møller, for god mødeledelse. 
 
Mødet sluttede kl. 17.45 
 
Referent: Torsten Sørensen 
18. maj 2006 

 
 
 
 
 
                Lars Alling Møller                                                     Gunnar Lose 
                       Dirigent                                                                   Formand 
 
 


