
Referat DUGS Generalforsamling (GF) 

7. januar 2011, Skejby Sygehus 

1. Dirigent – Torsten Sørensen (TS) blev enstemmigt valgt. TS erklærede GF for lovlig og rettidigt indkaldt i 

henhold til vedtægterne. 

2. DUGS formand overlæge Susanne Axelsen (SA) kom med beretning. DUGS har eksisteret i 6 år, det er et 

kendt selskab blandt den tværfaglige gruppe af  læger, sygeplejersker og fysioterapeuter der arbejder med 

urininkontinens- og urogenital prolaps behandling. Specialeplan har fyldt meget. Særligt inden for 

urogynækologi har det været diskuteret hvilke afdelinger der skulle have hvilke funktioner, og særligt hvad 

kom til at ligge i privatklinik regi. 

DUGS er kommet med forslag til vedtægtsændringer for DUGS – disse ses i indkaldelsen til denne 

Generalforsamling. Vedtægtsændringerne kan vedtages på en ekstraordinær Generalforsamling d. 25. 

marts 2011 i Odense ifbm. DUGS kursus. 

DUGS bestyrelse er blevet opmærksomme på at tolkningen af vedtægterne ikke er entydig. Susanne 

Axelsen genopstiller som Formand indtil næste GF, da vil vedtægtsændringerne formentlig være trådt i 

kraft. Desuden gjorde SA opmærksom på at hvis blot én i GF ikke kunne acceptere dette da ville hun trække 

sig.  

Prof. Steen Walter forlader DUGS bestyrelse – Steen har været med til at stifte DUGS for 6 år siden og har 

været inspirerende, klog og med et stort netværk og erfaring i bestyrelsesarbejde. Steen har desuden været 

en driftssikker kasserer, foruden at han har arbejdet aktivt for at DUGS kunne blive medlem af Dansk 

Medicinsk Selskab (DMS) hvilket er lykkedes. Tak for samarbejdet - vi håber at vi må trække på din store 

indsigt fremover. 

Fremtidig medlemsadministration kommer til at køre i DMS regi (fra årsskiftet 2010/2011 ”Organisationen 

af Lægevidenskabelige Selskaber”, LVS). LVS kommer til at opkræve medlemsgebyr samt udsende rykkere, 

dog kun for de lægelige medlemmer af DUGS. Desuden har DUGS mulighed for at ansøge LVS om tilskud til 

at invitere udenlandsk foredragsholder f.eks.  ifbm.  årsmøder eller kurser. 

Der er i DSOG regi en guideline gruppe der har arbejdet m Avanceret udredning af urininkontinens. 

Arbejdet er ved at være færdigt og kan ses på www.dsog.dk under Hindsgavl guidelines. 

DUGS Nyt redaktør Torsten Sørensen har valgt at overlade jobbet til anden side. Tusind tak Torsten for din 

store indsat med at få bladet i flot opsætning og med meningsfyldt indhold. Vi ønsker dig god arbejdslyst på 

den nye post som Præsident for Kontinensforeningen. Samtidig byder DUGS overlæge Lene Paulsen, 

Hillerød velkommen som ny redaktør for DUGS Nyt. 

DUGS hjemmeside fungerer fint med overlæge Ulla Darling Hansen, Odense, ved roret.  

DUGA Basen har udviklet sig , men der er fortsat plads til forbedringer. Overlæge Ulrik Kesmodel har 

overblikket over databasen og leverer fin feed-back så vi løbende kan forbedre indberetningerne. 

3. Beretning fra udvalg: 

http://www.dsog.dk/


Spørgeskemaudvalg – beretning v/overlæge Karin Glavind, Ålborg. Gruppen har gennemført målet og fået 

lagt div. oversatte spørgeskemaer på DUGS hjemmeside. Gruppen har ikke holdt møder det seneste år og 

vil formentlig nedlægge sig selv efter et afsluttende møde. 

Kursusudvalg – beretning v/ afd.læge Marianne Glavind-Kristensen (MGK), Skejby. I det forløbne år har der 

været afholdt temadag for sygeplejersker med 59 deltagere. Emner var kateterpleje i primærsektoren, samt 

sex og urininkontinens. D. 4. marts er der temadag for sygeplejersker – dagen afholdes i Ørestaden og 

emnet er Anal inkontinens.  

Der har desuden været afholdt møde/kursus i Odense 9. april 2010 hvor emnet var anvendelsen af DUGA 

basen – 34 deltog. Kommende DUGS kursus foregår i Odense d. 25. marts og temaet er uro-obstetrik.  

MGK træder ud af kursusudvalget. Ind er trådt Astrid Ammendrup. Herudover består kursusudvalget af Lars 

Alling Møller, Berit S Larsen, Heidi Christensen, Eva Kleberg Andersen, Thomas Larsen. 

Kodeudvalg – beretning v/ overlæge SA. Kodeudvalget består af SA, Gunnar Lose, Søren Brostrøm, 

Marianne Ottesen Weinche, Karl Møller Beck , Ulla Darling Hansen g Astrid Ammendrup. Kodebog er i 

undervejs, dvs.  i trykken. 

4. Kasserer Steen Walter fremlagde foreløbigt regnskab – dette gennemgåes af selskabets revisor Morten 

Thyge Madsen og revisorsuppl. Ole Nielsen. Det endelige regnsskab godkendes i DUGS bestyrelse og 

trykkes i kommende DUGS Nyt. 

5. Forslag til budget i det kommende år i bestyrelsen inkluderede 25.000 kr til rejseudgifter og forplejning 

ifbm. bestyrelsesmøder. Det tidligere vedtagne kontigentbeløb på 100 pr medlem pr år fortsætter også i 

fremtiden, blot opkræves dette via Dansk Medicinsk Selskab for lægernes vedkommende. 

6. Susanne Axelsen genopstillede som formand. En enig GF genvalgte SA som formand det kommende år. 

7. Søren Brostrøm (SB)  genopstillede og blev valgt. Steen Walter fratrådte sin post i bestyrelsen idet han 

jf. vedtægterne ikke kunne genopstille. Steen Walter var med til at stifte DUGS i 2006 og har ydet en stor 

indsats for selskabet ifbm. dannelsen og arrangement af Årsmøderne. Og ikke mindst, har han holdt helt 

styr på selskabets økonomi  og overleverer en flot plads til et kommende bestyrelsesmedlem. Steen Walter 

blev udnævnt til Æresmedlem af DUGS. 

1. reservelæge (Urologi) Charlotte Graugaard, Skejby, blev valgt ind i DUGS bestyrelse – vi glæder os meget 

til samarbejdet. 

8. Valg til udvalg: se punkt 3. 

9. Morten Thyge Madsen genopstillede og blev valgt til revisor, og Ole Nielsen genopstillede og blev valgt 

til revisor-suppleant. 

10. Indkomne forslag: 

Forslag fra Ulla Darling Hansen om at der skal være DRG – koder på recidiv (af 

inkontinens/prolaps) samt DRG kode på prolaps operationer hvor der er indsat mesh. 



SB anbefalede at vi bruger systemet som det er nu mhp. at få de rette koder oprettet – dvs. 

via DSOG til Sundhedsstyrelsen. 

SA pointerede at det ville være hensigtsmæssigt at DUGS kom m forslag til DRG koder/takster 

og samarbejdede m DSOG om dette. Uhensigtsmæssigt hvis forslag til koder/takster ville 

komme fra afdelingerne enkeltvis. 

11. Evt. ingen punkter under eventuelt. 

 

Referent 

Mette Hornum Bing, sekr. DUGS  

d. 13. marts 2011 

Godkendt af Susanne Axelsen, Formand, DUGS 

 

 


