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DUGS GENEREALFORSAMLING 2010

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Urogynækologisk Selskab fredag den 22. januar 2010 kl. 17.00 ,
Hotel Scandic, København
Der refereres til dagsorden i henhold til vedtægterne:
Valg af dirigent
Torsten Sørensen (TS) blev enstemmigt valgt til dirigent af generalforsamlingen. TS erklærede
generalforsamlingen for lovlig og rettidig indkaldt i henhold til vedtægterne.
1.Formandens beretning
Susanne Axelsen (SA) formand for DUGS bød velkommen til generalforsamlingen. Og indledte med at gratulere
DUGS med den første halvrunde fødselsdag-5 år! ”DUGS er på relativ kort tid vokset til et solidt tværfagligt
selskab med en bred palet af aktiviteter såvel videnskabelige som uddannelsesmæssige”
NUGA mødet var i år berammet til at blive afholdt i København og DUGS bestyrelse fandt det fordelagtigt, at
forene disse to begivenheder, som ofte har sammenfald hvad angår postere, foredrag og deltagere. DUGS mødet
blev således integreret med NUGA og denne fælles nordiske begivenhed formåede i år at tiltrække 129 DUGS
medlemmer samt 40 udstillere.
Bestyrelsen 2009-2010
Der har i år været afholdt 4 møder i Odense, hvor der arbejdes intensivt. Der efterspørges dog fortsat en øget
interesse fra urologernes side! DUGS vil i det kommende år søge optagelse i Dansk Medicinsk Selskab (DMS),
idet vi efter 3 år med fast afholdelse af årsmøde med videnskabeligt indhold således opfylder kriterierne for
optagelse. DUGS vil gennem DMS kunne opkræve medlemskontingent samt modtage bidrag til f. eks udenlandske
foredragsholdere.
Arbejdsgrupper under DUGS
Spørgeskemagruppen v. Martin Rudnicki (MR) har på arbejdsgruppens vegne udtalt, at der fortsat resterer
opgaver, som bør løses hvorfor bestyrelsen gør opmærksom på, gruppen konverteres til et stående udvalg i
henhold til vedtægterne.
Kursusudvalget under DUGS
Kursusudvalget har i det forgangne år med stor succes afholdt temadage for henholdsvis kontinenssygeplejersker
og ”state-of-the-art anno 2009” for medlemmer, som interesserer sig for prolaps kirurgi. Der er allerede nu planlagt
titler på en kursusrække i foråret. Kontinenssygeplejerskerne inviteres på ny til temadag den 26 februar.
Urogynækologerne indbydes i april til temadag vedr. kvalitet i ”urogynækologi”.
DRG-kodning og SST
Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at DRG taksterne for inkontinenskirurgi er ændret pr. 01.01.2009. DUGS har
overfor SST påpeget det uhensigtsmæssige i at indgrebene er grupperet som mindre gynækologiske indgreb uden
mulighed for tillæg af bi-diagnoser. SST har på baggrund af denne henvendelse åbnet mulighed for ændringer og
ønsker et fremtidigt samarbejde om kvalificering af kodningen generelt. SA opfordrede medlemmerne til at melde
sig til en arbejdsgruppe, som hun selv tilbød at være tovholder på.

Hindsgavl grupperne
Arbejdsgruppernes indsats og status anno 2010 blev resumeret.
DUGS-Nyt
TS har fortsat ansvaret for DUGS-Nyt, hvilket bestyrelsen er glad for. Produktionen blev sidste år flyttet til
Kolding, som absolut er et konkurrencedygtigt alternativ.
DUGA
Duga-databasen udvikler sig og vi må lære at elske den, som den er….Den bestyres fortsat af Ulrik Kesmodel
(UK), Gynækologisk/ Obstetrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. UK arbejder ihærdigt på relevante
ændringer af databasen i forhold til givne krav. Men der er fortsat plads til forbedringer bl.a. med diskussion og
afstemning af indikatorerne for standarderne.
IUGA / ICS
Freden består fortsat over ICS. Søren Brostrøm er af IUGA valgt til Treassure Secretary-elected for 5 år. Vi er
således flot repræsenteret og meget stolte af Søren! SA afsluttede med at sige tak for et godt år i DUGS!
IUGA Prisen 2010
Prisen blev tildelt Jordemoder Sara Kindberg, Århus Universitetshospital, Skejby med baggrund i en enestående
afhandling omkring fødselslæsioner: ”Perineal lacerations after childbirth”.
Prisen blev overrakt af Formanden og Kassereren. Stort tillykke til Sara!
2.Beretning fra arbejdsgrupper og udvalg
Spøreskemagruppen v.Martin Rudnicki(MR)
MR redegjorde for spørgeskema- gruppens arbejde samt processen og én artikel er på vej i ACTA på
arbejdsgruppens vegne. Der resterer fortsat opgaver, som bør løses, hvorfor MR erklærede sig enig i gruppen bør
konverteres til et stående udvalg i henhold til vedtægterne.
Kursusudvalget v Marianne Glavind(formand) (MG)
MG orienterede om årets aktiviteter samt titler på kommende kurser, som allerede er planeret for det kommende
år. De afholdte kurser trak fulde huse, 60 kontinenssygeplejersker deltog i forårets temadag og hele 80
urgynækologer var tilmeldt prolaps kurset i April.
Kursusudvalget består af Lars A. Møller, Heidi Christensen, Eva Kleberg Andersen og Berit Larsen ( på valg se
nedenstående). Kursusudvalget fremsatte ønsker om øget kapacitet.
Dugs-Nyt
TS, Produktionsleder for DUGS-NYT, berettede DUGS-NYT nu er et respektabelt tidsskrift, og vi er nu registreret
i internationale databaser med eget ISSN-Nr. Herudover har TS oplevet, annoncørerne tager DUGS mere seriøst
end tidligere. Endelig opfordrede TS medlemmerne til at bidrage med indlæg i det kommende år.
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Steen Walter fremlagde års-regnskabet, som netto præsenterede sig med et minimalt underskud på 24.000
kr.med saldo pr 31.12.2009 på plus 313.000 kr. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Kassereren fremlægger forslag til budget og kontingent for det følgende år
DUGS har haft indtægter fra 110 medlemmer, som hver har betalt 100 kr. Taksten for firmaer er sat til 1500 kr. Det
blev forslået at forsætte med samme takst for de respektive. Opkrævningerne vil fremover gå via DMS.
5.Valg til bestyrelsen

To bestyrelsesmedlemmer var på valg; henholdsvis Bente Thoft Jensen og Mette Bing. Kun Mette Bing ønskede
genvalg. Bestyrelsen forslog kontinenssygeplejerske Annette Vestermark som repræsentant for MVU’erne i
bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, der var 2 kandidater til to poster, som blev erklæret for henholdsvis genvalgt
og valgt. Kandidaterne modtog valget. Bestyrelsen vil konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen anno 2010 består således af
Formand
Ledende Overlæge Ph.d. Susanne Axelsen. Gynækologisk/ Obstetrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby
Medlemmer
Professor Dr. Med Steen Walter, Urologisk afdeling Odense Universitetshospital
Overlæge Ph.d. Søren Brostrøm (SB), Gynækologisk/ Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital.
1. reservelæge Ph.d. Mette Bing, Gynækologisk/ Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital
Kontinenssygeplejerske Annette Vestermark Urologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel
(6. Valg af formand (Udgår SA valgt 2009)
7.Valg til udvalg
Kursusudvalget ønsker at ekspandere og Thomas Larsen blev forslået som nyt medlem. Det øvrige kursusudvalg
blev genvalgt.
Spørgeskema-gruppen som består af MR, Karl Møller Bek, Karin Glavind, Lars Alling Møller og Lone
Mouritsen blev af generalforsamlingen godkendt til et stående udvalg. SB opfordrede udvalget ligeledes at
ekspandere med endnu et medlem. SB forslog Fysioterapeut Ulla Due.
8.Valg og revisor og revisorsuppleant
Ingen ændringer i forhold til tidligere år. Revisor Morten Thyge Madsen samt revisor suppleant Ole Nielsen blev
genvalgt
9.Indkomne forslag
Ingen
10.Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav herefter ordet til SA, der konkluderede det var et nemt selskab at
lede og takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen.
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