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Referat af generalforsamlingen den 5. januar 2007 på Skejby sygehus 

 

1. Dirigent: Lasse Raaberg valgtes med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen 

på alle måder var lovlig iht. vedtægterne. 

2. Formandens beretning:  

a. Gunnar Lose fandt, at årsmødet havde været godt, velbesøgt med et højt fagligt 

indhold. Men der var naturligvis forhold, der kan gøres bedre. Derfor vil bestyrelsen 

på sit første møde evaluere organiseringen og forløbet af mødet. Bl.a. skal 

programmet være færdigt tidligere, end det havde været tilfældet i år. 

i. Under debatten blev det foreslået, at et eller flere slides blev lagt ud på 

hjemmesiden, evt. sammen med abstraktet. Nok ikke nogen god ide at lægge 

alle slides ud, idet der var eksempler på, at de blev brugt af andre. Et andet 

forslag var, at man kunne udgive en abstrakt-bog i tilslutning til mødet. 

b. Antallet af medlemmer i selskabet er i øjeblikke ca. 85 

c. Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder og et arbejdsmøde mhp. tilrettelæggelse 

af årsmødet. 

d. Der var nedsat to arbejdsgrupper: Uddannelsesudvalg og databaseudvalg, jf. senere. 

Vigtigt at rapportere til databasen, idet den formentlig vil blive lukker, hvis ikke alle 

landets afdelinger kommer med. 

e. Af overskuddet fra IUGA i København 2005 var der overført kr. 150.000 til en årlig 

uddeling på årsmødet af et rejselegat på kr. 15.000 i ti år. I 2007 var prisen gået til 

Mette Hornum Bing 

f. Selskabet havde fået en henvendelse fra firmaet Johnson & Johnson. Man ønskede 

selskabets hjælp til afprøvning af en ny device – TVT Secure. I den anledning havde 

Gunnar Lose holdt møde med overlæge Karl Møller Bek, Skejby sygehus. Enighed 

om, at det vil være svært at designe et randomiseret, kontrolleret projekt. Da der ikke 

foreligger kliniske data, kan der opstå en situation, hvor den enkelte læge bliver 

ansvarlig og ikke sygehuset, hvis der kommer uventede komplikationer, og/eller 

patienten får mén.. Dertil kommer, at inkontinenskirurgien i øjeblikket foretages på 

ét højt niveau i Danmark. Derfor skal man efter formandens opfattelse udvise stor 

forsigtighed, hvis man vil gennemprøve TVT Secure. I givet fald skal det - efter 

Sundhedsstyrelsens opfattelse - ske som et projekt, som er godkendt af Etisk Komité.  

– Generalforsamlingen var enig i, at industrien i det mindste måtte foretage en fase II 

undersøgelse af nye devices inden evt. salg til patienterne. På et møde med Johnson 

& Johnson havde firmaet udtrykt forståelse for dette synspunkt. 
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g. Medicinalfirmaet Astellas Pharma A/S havde tilbudt at donere kr. 30.000 til et 

rejselegat, men da DUGS allerede har et sådant, jf. tidligere, havde formanden 

spurgt, om beløbet kunne anvendes til en ”Astellas-forelæsning”, f.eks. med en 

udenlandsk foredragsholder. Firmaet havde svaret, at man intet havde imod dette, når 

blot Astellas-navnet var med. En anden måde at anvende beløbet kunne være et 

”Astellas-rejselegat” til unge læger, der gerne ville på et længerevarende 

studieophold i udlandet som led i deres ekspertuddannelse inden for 

urogynækologien. Gunnar Lose vil kontakte firmaet. Under alle omstændigheder er 

det bestyrelsen for DUGS, som beslutter, hvem der skal inviteres af foredragsholder, 

have rejselegat etc. 

h. I tilslutning til mødet i ICS i Christchurch havde ICS-bestyrelsen foreslået nye 

vedtægter, der betød, at bestyrelsen næsten kunne sidde så længe, den ønskede det. 

Der havde været megen modstand mod dette. Resultatet var, at ICS-bestyrelsen gik 

af, og der er nu nedsat et udvalg, der skal komme med et udkast til en ny 

konstitution. Dette udvalg har bl.a. Gunnar Lose som medlem. 

i. Formanden fandt, at det var vigtigt med en opdateret hjemmeside, så medlemmerne 

kunne være orienterede om selskabets aktiviteter og om, hvad der i øvrigt skete 

inden for urogynækologien. Desuden havde bestyrelsen overvejet at udgive en pjece 

el.lign. nogle gange om året ligeledes for at orientere medlemmerne. – I den 

efterfølgende diskussion fandt flere, at det vigtigt at synliggøre selskabet, f.eks. med 

udgivelse af en pjece. Dette kunne evt. ske i samarbejde med Kontinensforeningen. – 

Lars Alling Møller vil komme med et oplæg til, hvordan et sådant samarbejde kan 

finde sted – også omkring de respektive hjemmesider, hvor der f.eks. kunne 

indlægges links til hinanden og andre relevante hjemmesider. 

j. Der skal ske en opdatering af guidelines inden for DSOG’s ”Hindsgavl-udvalg”. 

Gunnar Lose vil gerne gøre en indsat – gerne sammen med andre. - Endvidere skal 

der ske en beskrivelse af urogynækologien. I den anledning nedsættes en lille udvalg 

med en repræsentant fra hver region. Udvalget skal afgive svar inden marts, så der 

arbejdes under tidspres. Medlemmer af udvalget: Hans Madsen, Karl Møller Bek, 

Lasse Raaberg, Martin Rudnicki og Gunnar Lose. Udvalgets svar er vigtigt, idet det 

formentlig vil danne grundlag for lovgivning på området. 

k. Via Toots-Hobson var selskabet blev tilbudt, at to medlemmer af DUGS gratis kunne 

deltage i den engelske urogynækologers møde i Birmingham.  

3. Beretning fra udvalg: Uddannelsesudvalget havde allerede planer klar til kurser i efteråret. 

Man efterlyste medlemmer fra andre faggrupper til at deltage i udvalgets arbejde. – 

Databaseudvalget havde aflagt beretning på selve årsmødet. Vigtigt at indberette til 
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databasen, idet der ellers er fare for, at midlerne til dens drift forsvinder. Mange afdelinger i 

landet har endnu ikke indberettet en eneste patient. 

4. Kassereren fremlagde regnskabet, der viste en kassebeholdning på 280.127 kr. inkl. de 

tilførte 150.000 kr. fra IUGA-København-2005-�fonden. Udgifterne siden sidste 

generalforsamling beløb sig til 28.112 kr. – På grund af det tidlige tidspunkt på året havde 

revisoren ikke nået at gennemgå regnskab. Det blev derfor godkendt under forudsætning af, 

at revisoren senere finder regnskabet anmærkningsfrit. 

5. Kontingentet fastsattes til 250 kr. 

6. Valg af formand: Gunnar Lose blev genvalgt med akklamation 

7. Valg til bestyrelsen: Susanne Axelsen og Steen Valter genvalgtes med akklamation 

8. Valg til udvalg: ikke aktuelt 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Morten Thyge Madsen og Ole Nielsen genvalgtes som 

henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

10. Indkomne forslag: Ingen til behandling 

11. Eventuelt: Søren Brostrøm foreslog, at DUGS meldte medlemmerne kollektivt ind i IUGA; 

derved kunne man formentlig spare penge og samtidig få IUGA-tidsskriftet udsendt til alle 

medlemmer. Søren Brostrøm og Gunnar Lose undersøger mulighederne. 

a. Susanne Axelsen rejste spørgsmålet om, hvordan selskabet bedre kunne promovere 

sig. Lars Alling Møller foreslog, at der blev afholdt møder i samarbejde med 

Kontinensforeningen. 

b. Jens Prien efterlyste retningslinjer for antikoagulationsbehandling til patienter, der 

blev opererede som Dag-patienter 

c. Bente Thoft efterlyste Brush-up kurser i udredning af patienter med 

vandladningsproblemer – noget mange sygeplejersker og uroterapeuter efterspørger. 

– De to sidste forslag blev henvist til Uddannelsesudvalget. 

 

 

 

 

Gunnar Lose                                                   Lasse Raaberg 

Formand                                                            Dirigent 

 
 
Referent: Torsten Sørensen 
Kolding, den 9. januar 2007 


