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Referat af ordinær generalforsamling fredag den 4. januar 2008  
på Skejby sygehus 

 
 
Ad pkt. 1: Valg af dirigent: Martin Rudnicki blev valgt med akklamation. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig. 
 
Ad pkt. 2: Formandens beretning: Gunnar Lose oplyste, at deltagerantallet i dette tredje årsmøde var 
det hidtil største med ca. 165 deltagere og 20 udstillere. Det var de ”gamle” urogynækologer, der 
deltog, og man kunne ønske sig, at der deltog flere yngre læger. Antallet af frie foredrag kunne også 
være større. I år var der kun tilmeldt to, hvilket er i underkanten i forhold til det antal, der f.eks. 
sendes til NUGA.  
 I øvrigt havde der været afholdt fire bestyrelsesmøde, som alle havde været både hyggelige og 
konstruktive. Man havde naturligvis mest beskæftiget sig med tilrettelæggelsen af årsmøderne, dvs. 
evalueret møde i 2007 og planlagt mødet i 2008. I den forbindelse takkede formanden den øvrige 
bestyrelse for indsatsen og samarbejdet. Det havde altid været dejligt at deltage i bestyrelsesmøderne. 
 Selskabet har nedsat flere arbejdsgrupper, og uddannelsesudvalget arbejdede nu med et kursus i 
kirurgisk behandling af stressinkontinens med Søren Brostrøm som tovholder. ”Spørgeskema-
gruppen” med Martin Rudnicki som tovholder var også godt i gang. 
 Det første eksemplar af selskabets medlemsblad – DUGS-nyt – udkom kort før jul. Der var flere 
skønhedsfejl, men i øvrigt var det et flot blad, som formanden håbede, ville blive godt modtaget af 
medlemmerne. Han takkede chefredaktør Lars Alling Møller for en stor indsats i forbindelse med 
udgivelsen. 
 Det havde været foreslået, at medlemmer af DUGS kollektivt blev medlem af IUGA. Bestyrelsen 
havde undersøgt sagen og kunne konkludere, at et kollektivt medlemskab både var for dyrt og 
desuden var uden fordele for medlemmerne. Man havde derfor opgivet at gå videre med den sag. 
 IUGA-prisen, der stammer fra overskuddet efter IUGA-kongressen i København, var i år blevet 
uddelt for anden gang ved årsmødet i DUGS. Prisen gik i år til overlæge, ph.d. Susanne Axelsen. 
Med prisen følger forpligtelsen til på næste årsmøde at komme med highlights fra IUGA mødet i 
2008. 
 Formanden takkede firmaet Astellas, som igen havde sponsoreret en Astellas-forelæsning med en 
udenlandsk foredragsholder. Det havde i år været professor Linda Brubaker fra USA. Uden 
sponsoratet fra Astellas ville det ikke have været muligt at invitere professor Linda Brubaker til 
Skejby. 
 Bestyrelsen havde modtaget en enkelt ansøgning om midler fra rejselegatet. Det var fra en 
sygeplejerske, som gerne ville deltage i et internationalt møde om vandladningsproblemer. 
Bestyrelsen vil tage stilling til ansøgningen ved første lejlighed. 
 Selskabets hjemmeside – www.dugs.dk – redigeres af webmaster Søren Brostrøm. Bidrag til 
hjemmesiden kan sendes til ham. Det er bestyrelsens mål, at hjemmesiden hele tiden er opdateret, så 
den kan fungere som informationskilde for medlemmerne. 

http://www.dugs.dk/
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 Der har været en del turbulens i ICS. Et medlem, Peter Dietz, var blevet truet med eksklusion, 
men på generalforsamlingen i Rotterdam afviste medlemmerne at ekskludere ham. Efterfølgende har 
præsidenten Walter Artibani trukket sig og meldt sig ud af ICS! Der er endnu ikke valgt ny formand, 
men der er tre nye Trustees, nemlig Werner Schaefer, Ajai Singla og Dirck de Ritter. Der skal nu 
udarbejdes en ny konstitution. Gunnar Lose er medlem af den komité, der skal komme med forslag til 
nye vedtægter. Desuden er han valgt ind i Etisk Komité for ICS. 
 I samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin udarbejdes der nye guidelines for 
behandlingen af vandladningsproblemer i praksis. I arbejdsgruppen sidder Steen Walter, udpeget af 
Dansk Urologisk Selskab, og Gunnar Lose, udpeget af DSOG. Arbejdet forventes færdigt i 2008. 
 Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper vedrørende reorganisering af specialet rettede i 2007 
henvendelse til Dansk Urogynækologisk Selskab mhp. en udmelding vedrørende urogynækologiens 
organisation fremover. DUGS etablerede en arbejdsgruppe bestående af Hans Madsen, Ålborg, Lasse 
Raaberg, Odense, Martin Rudnicki, Roskilde, Karl Møller Bek, Skejby og Gunnar Lose, Glostrup. 
Arbejdsgruppens udmelding kan ses på DSOG’s hjemmeside under høringssvar.  
 Sundhedsstyrelsens udmelding, ”Rapport for specialet: Gynækologi og Obstetrik” skitserer 
oragnisationen på 3 niveauer: hovedfunktion, regionsfunktion og den højt specialiserede funktion. 
Det fremgår tydeligt af rapporten, at der skal ske en centralisering af urogynækologien på linie med 
andre fagområder. Patientgrupper, hvor der er mindre end 500 tilfælde pr. år i Danmark skal samles i 
den højt specialiserede enhed. Det vil bl.a. sige divertikler, fistler, flergangsrecidiver efter 
prolapsoperation osv.  
 Det ligger i Sundhedsstyrelsens udspil, at den nye organisation for specialet vil bliver lovbaseret. 
Under alle omstændigheder er der tale om en spændende udfordring også for urogynækologien.
  
 Afslutningsvis konstaterede Gunnar Lose, at de visioner, han tidligere havde givet udtryk for, 
næsten alle var indfriede: Der foreligger nu en klar køreplan for årsmøderne, hvis kvalitet var blevet 
bedre og bedre. Og selskabet har fået et medlemsblad, som forventes at udkomme to gange årligt. 
Desuden skal DSOG’s guidelines for behandling af urogynækologiske lidelser opdateres, men dette 
arbejde var desværre ikke kommet i gang endnu. 
 Visionerne for det nye år er, at de nævnte guidelines bliver opdaterede i 2008, at bladet må blive 
endnu bedre uden skønhedsfejl, og at der etableres et kursus i urogynækologi for alle, inkl. 
sygeplejersker. 
 Torsten Sørensen havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, idet han nu går på pension. 
Formanden takkede i den anledning Torsten for hans indsats for selskabet. Han havde været med fra 
starten og været med til at udarbejde de første vedtægter og med til at tilrettelægge og lede den 
stiftende generalforsamling i Kolding den 26. maj 2005. Desuden havde Torsten været en driftsikker 
sekretær.  
 Formanden konkluderede, at i henhold til § 3, stk. 8 kan generalforsamlingen efter indstilling fra 
bestyrelsen vælge et medlem til æresmedlem. Derpå vedtog generalforsamlingen med akklamation at 
udnævne Torsten Sørensen til selskabets første æresmedlem. 
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Ad pkt. 3: Beretning fra udvalg: Martin Rudnicki refererede fra Spørgeskemaudvalget, som har holdt 
sit første møde. Referatet er endnu ikke udkommet. Man arbejder på at evaluere de forskellige 
spørgeskemaer, der findes på dansk, mhp. at få spørgeskemaer, der kan bruges ved opgørelser, 
projekter mv., evaluerede. 
 Søren Brostrøm refererede fra Uddannelsesudvalget: Karen Elise Højbjerg har desværre meldt sig 
ud af udvalget pga. sygdom. Søren opfordrede interesserede – gerne tværfaglige - til at melde sig til 
udvalgets arbejde. Man er langt i planlægningen af et kursus i kirurgisk behandling af 
stressinkontinens den 4/4-2008 i Odense. Der er plads til 45 deltagere.  
 Endvidere planlægges et kursus i basal urogynækologi i samarbejde med FYGO. Kurset forventes 
at være et tilbagevendende hvert andet år. 
 Lars Alling Møller redegjorde for arbejdet med DUGS-nyt. Det havde været spændende at 
arbejde med bladet. Han forestillede sig en chefredaktør med fire underredaktører. Bladets bør 
indeholde temaartikler, abstracts og debatsider. Måske større artikler. Sideantallet er på 16, men kan 
måske blive større. Men lay-out’et er nu på plads. 
 Denne gang havde der kun været to annoncer, hvorfor der var underskud, men ellers bør bladet 
hvile i sig selv. Prisen pr. udgave ligger omkring 34.000 kr. alt efter antallet af sider. Oplaget bør nok 
være ca.200-500 stk.; de sidste sider var relativt billige. Med et større oplag er der også mulighed for 
at uddele bladet ved passende lejligheder. 
 
Ad pkt. 4 og 5: Regnskab og kontingent: Kassereren, Steen Walter, fremlagde regnskabet, der viser en 
beholdning på 383.434 kr., hvortil kommer udestående møde- og medlemsgebyrer på kr. 32.000 kr. 
Regnskabet godkendtes. Kontingentet er 500 kr. og inkluderer nu mødeafgift og DUGS-nyt 
 Steen Walter oplyste, at selskabet nu er momsregistreret. Det er sket aht. udstillerne. Det betyder 
til gengæld, at moms på regningen for frokosten kan trækkes fra. 
 Tilmeldingen til mødet havde voldt vanskeligheder. Adskillige havde tilmeldt sig pr. mail til 
sekretæren, men havde endnu ikke betalt; andre havde betalt, men ikke tilmeldt sig til sekretæren. Det 
havde gjort det meget svært at få overblik over antallet af tilmeldte. Men heldigvis havde det været 
muligt at få et større auditorium, så der var plads til alle. 
 Herefter udspillede der sig en længere diskussion om EAN-nummer. Bestyrelsen har tidligere 
vedtaget, at selskabet i lighed med andre videnskabelige selskaber ikke har og ikke ønsker at få et 
EAN-nummer, men iflg. flere deltagere betyder det, at offentlige institutioner, som f.eks. Sønderborg 
sygehus har store vanskeligheder med at finde ud af, hvordan betaling for mødedeltagelsen kan ske.  
 Formanden Gunnar Lose konkluderede, at man vil drøfte spørgsmålet om EAN-nummer igen i 
bestyrelsen.. 
 
Ad pkt. 6: Valg af formand: Punktet udgik, idet der var valg i 2007 



Dansk Urogynækologisk Selskab 
Sekretæren 
________________________________________________________________________________ 

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Kolding sygehus, DK-6000 Kolding 
E-post: Torsten.Soerensen@dadlnet.dk – Telf. 76 36 24 72 

U:\TS-Dugs\Ref-ge-040108) 28. Januar 2008 
 

4

 
Ad pkt. 7: Valg til bestyrelsen: Bente Thoft genvalgtes som repræsentant for sygeplejerskerne. Til den 
ledige post efter Torsten Sørensen valgtes Mette Hornum Bing efter kampvalg med Eva Kleberg 
Andersen. 
 
Ad pkt. 8: Valg til udvalg: Til Uddannelsesudvalget valgte afdelingslæge Eva Kleberg Andersen, 
overlæge Heidi Christensen og sygeplejerske Berit Larsen. 
 Til chefredaktør efter Lars Alling Møller valgtes Torsten Sørensen 
 
Ad pkt. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant: Genvalg af henholdsvis Morten Thyge Madsen og Ole 
Nielsen 
 
Ad pkt. 10: Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen 
 
Ad pkt. 11: Eventuelt: Pia Sander foreslog at lægge mødet på et andet tidspunkt aht. NUGA-mødet, 
der altid er den tredje weekend i januar. Forslaget blev støttet af flere medlemmer. 
 Søren Brostrøm foreslog, at mødet blev holdt i Odense, som er mere centralt. En anden mulighed 
var hos Pfizer, der angiveligt gerne stiller et auditorium til rådighed. Formanden svarede, at man 
havde overvejet forskellige muligheder, f.eks. Hotel Nyborg Strand, der imidlertid var for dyr. 
Fordelen ved at afholde mødet i Skejby var bl.a., at auditoriet blev stillet til rådighed uden beregning. 
Han var enig i, at tidspunktet var et problem, men bestyrelsen er naturligvis åben for at flytte mødet. 
 Lars Alling Møller foreslog at afholde temamøder i fremtiden. Susanne Axelsen mente, at det var 
svært med ensidige møder, som kunne betyde, at en eller flere faggrupper udeblev. Formanden gjorde 
opmærksom på problemerne med ”snævre” møder. Dirigenten mente, at andre faggrupper som f.eks. 
sygeplejerskerne kunne holde formøder inden det egentlige møde. Og Susanne Axelsen 
konkluderede, at man ville drøfte de nævnte problemer i bestyrelsen. 
 Lars Alling Møller henledte opmærksomheden på en Kontinens konference, som 
Kontinensforeningen havde stået bag. Der havde været 3-400 deltagere, og der var måske overlapning 
til DUGS-mødet.  
 Lisbeth Mørup spurgte, om interesserede fra de andre nordiske lande kunne deltage. Formanden 
svarede, at spørgsmålet ikke var blevet drøftet i bestyrelsen, men at der måske kunne være en 
overlapning til NUGA. Susanne Axelsen mente, at DUGS-mødet var bedre end NUGA’s møder. 
 Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen. 
 
 
Dato    Dato 
 
 
Martin Rudnicki   Gunnar Lose 
Dirigent    Formand 
 


