
 

Referat DUGS generalforsamling 2013 

Dansk Urogynækologisk Selskab afholdte ordinær generalforsamling 

fredag d. 4. januar 2013, Herlev Hospital 

 

1. Dirigent: Torsten Sørensen blev enstemmigt valgt. Han erklærede GF for lovlig og rettidig indkaldt i 
henhold til vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning: Mette Hornum Bing, afd. læge, fremlagde beretning for 2012. Der har 
været en stigning i medlemstal, og er nu på 175 medlemmer. DUGS er blevet medlem af 
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Det betyder, at DUGS indbydes til mange 
høringer af forskellig relevans, samt at vi kan få tilskud til udenlandsk foredragsholder til Årsmødet. 
Derudover har DUGS kunnet overlade opkrævning af det årlige medlemsgebyr til Lægeforeningen. 
Der er afholdt i alt 4 møder i bestyrelsen i 2012; 3 med fokus på planlægning af Årsmødet; 1 møde 
ekstra som følge af mesh-debatten i august måned. DUGS har samarbejdet med DSOG dels vedr. 
årets urogynækologiske guideline ”Kirurgisk behandling af Stress inkontinens” og dels vedr. en ny 
målbeskrivelse indenfor den kirurgiske uddannelse af gynækologer i fremtiden. Herudover har 
DUGS intensiveret samarbejdet med Sundhedsstyrelsen (SST) vedr. indberetning af komplikationer 
og hvordan dette kan optimeres (bl.a. med DugaBase som en mere central rolle heri). DUGS har 
desuden foreslået SST, at funktion vedr. indsættelse og fjernelse af mesh/komplikationer foregår 
på afd. med højt specialiseret funktion. DugaBasen har lanceret nye skemaer og ny brugerflader til 
indtastning, som netop er taget i brug d. 3. januar 2013. DUGSNyt er udkommet 2 gange i 2012 og 
stor tak til redaktør ovl. Lene Paulsen for effektivt arbejde med at sammensætte et rigtigt flot blad 
hver gang. Stor tak til bidragsydere af indlæggene. For en effektiv og hurtig vej til at få information 
på DUGS hjemmeside takkes ovl. Ulla Darling. Kursusudvalget har i 2012 været aktivt vedr. sygepl. 
kursus og en stor tak til sygepl. Berit Sejersen og sygepl. Mette Hulbæk. Lægekursusdelen har ikke 
været aktiv. Bestyrelsen vil foreslå at man lader den lægelige kursusaktivitet gå på skift fra afd. til 
afd (bliver behandlet senere under indkomne forslag). Kommende faglige aktiviteter er: NUGA 
møde i Helsinki d. 17-19.1 2013, IUGA mødet afholdes i Dublin d. 28.5-1.6 2013, og ICS mødet i 
Barcelona d. 26-30.8 2013. Til slut takkes den nye bestyrelse for den store indsats i årets løb. 

 

3. Beretning fra udvalg: 

Kursusudvalg v. sygepl. Berit Sejersen: Der er udarbejdet et flot program til det årlige 
sygeplejemøde d. 1. marts 2013, som afholdes i Århus. Det har været svært at samle folk på 
lægesiden, så derfor er det et en dag primært for sygeplejerske og fysioterapeuter. 



Kodeudvalg v. ovl. Susanne Axelsen: Der vil fremover ikke komme en trykt kodebog pga. den 
hurtige udvikling med nye koder. Fremover skal man benytte DUGShjemmeside (Dugs.dk), hvor den 
seneste opdaterede version vil være tilgængelig. Der arbejdes aktuelt med SST om nye koder for 
bl.a. specifik recidiv-kode både i forhold til kodningen og i forhold til anden DRG takst. Desuden 
pågår det et samarbejde med Dansk hysterektomi Database vedr. suspensionskoder. Mette H. Bing 
supplerer med, at IUGA klassificering kunne være et alternativ – men er kompliceret. Der arbejdes 
på et simpelt og robust system med mulighed for at følge nye operationsmetoder og for at forske – 
dette foregår aktuelt i samarbejde med DugaBasen. 

4. Kasserer Charlotte Graugaard-Jensen fremlægger regnskabet som stemmer på kroner og ører. 
Saldo ved udgangen af 2012 var 288.173,81 kr med et beskeden underskud for 2012 på 2,870,61 kr. 
Det reviderede regnskab trykkes i kommende DUGSNyt forår 2013.  

5. Kasserer fremlægger forslag til budget og kontingent for 2013: Uændret kontingent, 100 kr. for et 
års individuelt medlemskab. Opkræves via Lægeforeningen i løbet af foråret. Kontingentet 
accepteres af GF. 

6. Valg af formand Punktet udgår pga. valg i 2012 for 2-årig periode 

7. Valg til bestyrelsen Charlotte Graugaard-Jensen er på valg og ønsker genvalg og blev valgt. Jvf 
vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv.  

8. Valg til udvalg – udgår idet der ved sidste GF i 2012 blev valgt medlemmer for en 2-årig periode 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant  -punktet udgår pga valg i 2012 for 2-årig periode. 

10. Indkomne forslag – Idet det har været svært at mobilisere især læge-kræfter til at arrangere en 
kursusdag, så er der indkommet et forslag fra DUGS bestyrelse om at i stedet for et kursusudvalg, 
så ændres til at landets afdelinger skiftevis kan arrangere en kursusdag. Det besluttes at 
bestyrelsen arbejder videre med dette forslag på det kommende bestyrelsesmøde. 

11.  Eventuelt v. fysioterapeut Birthe Bonde: Der er kommet en ny reklamekodeks, hvor i det fremgår 
at industrien kun må reklamere overfor sundhedsfagligt personale. Lægemiddelindustriforeningen 
(Lif) opfatter ikke fysioterapeuter som sundhedspersonale, hvilket fysioterapeuter selv betragter sig 
som, idet et har autorisation gennem SST. Dette har konkret betydet, at der er givet afslag på 
ansøgning om tilskud til fysioterapuet, som underviser ved et møde. Der aftales, at der arbejdes på 
en fælles udtalelse med andre faglige selskaber (Pædiatri) om ændring af dette.  Birthe Bonde 
kommer med et oplæg til Mette Bing. 

 

Referent Rikke Guldberg-Sørensen 

Godkendt af Mette Hornum Bing 


