
Referat fra DUGS generalforsamling (GF) fredag d. 9. januar 2015, Middelfart 

1. Valg af dirigent: Steen Walter blev enstemmigt valgt. Han erklærede GF for lovlig og rettidig 
indkaldt til i henhold til vedtægterne. 
 

2. Formandens beretning v. Susanne Greisen: 
Det er 10 år siden den stiftende generalforsamling for DUGS d. 26. maj 2005. Ved den første 
ordinære generalforsamling året efter deltog 18 medlemmer og selskabet havde dengang 73 
medlemmer. Nu 10 år efter er vi mange til generalforsamlingen. DUGS har i dag fordoblet sit 
medlemstal til 156 medlemmer, heraf er ca. halvdelen læger, de ørige er sygeplejersker, 
fysioterapeuter og andre faggrupper, så DUGS må siges at være en tværfaglig organisation, som er 
et af formålene. 
Bestyrelsen har i 2014 afholdt 3 møder, hvoraf det ene var af længere varighed med deltagelse af 
webmaster Ulla Darling og DUGSnyt redaktør Lene Paulsen. 
Et af de vigtigste punkter for 2014 var genetableringen af kursusudvalget med Mette Bing som 
formand. Der blev afholdt et spændende kursus i Odense i september 2014 med titlen ”Urin 
Inkontinens hos kvinder”. Mange medlemmer deltog i kurset, som var en succes med et fint 
tværfagligt indhold, og kurset fik fine evaluering. Mette Bing har indvilliget i at lede kursusudvalget 
endnu et år. 
Desuden er kodeudvalget genetableret. Susanne Axelsen lukkede ved sidste generalforsamling 
udvalget ned, da hun på daværende tidspunkt var alene om arbejdet. Men vi har i bestyrelsen valgt 
at genetablere udvalget med Lars Alling Møller som formand. 
Der er etableret en arbejdsgruppe som skal arbejde med subspecialisering. Et emne som også 
diskuteres i Ugeskrift for Læger. Lægeforeningens rundspørge til 2500 læger i juni 2014 viste at 
under 5% følger uddannelsesplan udarbejdet af et klinisk selskab. Der er planlagt mødt i 
arbejdsgruppen i februar 2015 – og arbejdsgruppen forventer at have et produkt klar til næste års 
generalforsamling. 
Ulla Darling fratræder som webmaster. Tak for den store indsats til Ulla Darling. Der er udvalgt en 
ny webmaster: Jimmi Ehlers, Herlev. 
 

3. Stående udvalg 
”Subspecialisering”: arbejdet pågår, endnu ikke yderligere at berette. 
 
”Deling af UL-billeder”: Lene P desværre syg. Karl M. Bek og Carolin Corrinth har meldt sig, arbejdet 
endnu ikke påbegyndt. 
Fra salen foreslås det, at der er en opgave med konsensus/”standardisering” af selve UL-
undersøgelsen, og at behovet er vigtigt ifm. UL af analinkontinens. Så der er mulighed for at 
udveksle billeder til optimering af udviklingen af brug/fælles uddannelse. Det kan være 
hensigtsmæssigt med standardisering og fx udvikling af en ”Danmark-version”. Der kom desuden et 
forslag om et DUGS kursus omkring UL.  
 
Kursusudvalg: Beretning ved kursusudvalgets formand Mette Bing. Der blev afholdt et kursus 
september 2014 med 80 deltagere med hovedtema omkring urininkontinens. Der var gode 



evalueringer af kurset, som desuden har givet overskud. Kursusudvalget fortsætter og er i gang 
med planlægning af næste DUGS kursus, som forventes afholdt primo september 2015. 
 
Arbejdsgruppe om kodning: Lars Alling Møller har været tovholder og sammen med Karl Møller Bek 
og Gunnar Lose udarbejdet en ny kodevejledning, som er blevet præsenteret til DUGS årsmødet, 
samt har været på både DUGS.dk og DSOG.dk. 
Der arbejdes videre med optimering af denne kodevejledning ud fra indkomne forslag. Der 
arbejdes desuden på at få de nye koder indført i LPR. 
Fra salen er der forslag om at der også kunne ses på den økonomiske afregning/DRG takst. 
Der foreslås, at der evt. kan tages kontakt til Regionerne/Sundhedsstyrelsen mhp central 
medarbejde til at medvirke. Desuden gøres der opmærksom på, at DUGS kodeliste udover at blive 
anvendt i det daglige kliniske arbejde, også anvendes i forhold DugaBase. 
 

4. Kasserer fremlægger regnskab: 
I 2014 har der været et overskud 81.178,02 kr. 
Status på kontoen 359.465,34 kr. 
Indtægter: 330.934,02 kr. 
Samlet udgifter: 249.756,00 kr. 
 
Der er i år indhentet tilskud på 5.000 kr. fra De lægevidenskabelige Selskaber til udenlandsk 
foredragsholder. Fra salen gøres der opmærksom på, at det også er muligt, at søge om midler fra 
NFOG. 
 

5. Forslag til budget og kontingent: 
Der foreslås at fastholde kontingentet på 100 kr., hvilket godkendes af forsamlingen. 
 

6. Valg af formand – udgår da formanden blev valgt i 2014 for en 2-årig periode. 
 

7. Valg til bestyrelsen 
Læge Charlotte Graugaard-Jensen er på valg og vælges enstemmigt. 
 

8. Valg til udvalg 
Kode- og kursusudvalg fortsættes. 
Desuden forsættes arbejdet med ”Subspecialisering og ”Deling af UL-billeder”. 
 

9. Valg af revisor:– udgår da revisor og suppleant blev valgt for 2-årig periode sidste i 2014. 
 

10. Urogynækologiske guidelines: 
Formand Susanne Greisen indleder med information om at der i bestyrelsen har været diskussion 
om hvorledes der fremover skal udarbejdes urogynækologiske guidelines. 
Der er indkommet to forslag: 
1) At guideline udarbejdes i DUGS regi frem for i det nuværende form under DSOG. 
2) At guideline fortsat udarbejdes under DSOG men med større indflydelse fra DUGS. 



Der er efterfølgende en livlig diskussion af for og imod.  
Det besluttes, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, hvor interesserede DUGS-medlemmer 
uanset faggruppe kan melde sig til at være med i arbejdes om hvorledes urogynækologiske 
guidelines skal udarbejdes fremover. Hvis arbejdsgruppen ikke kan blive enige, så kan de fremsætte 
to forslag til fremlæggelse på næste GF til afstemning. 
Bestyrelsen udarbejder et kommisorium til brug for arbejdsgruppen og det vil blive udsendt til alle 
medlemmer samtidig med opfordring til at melde sig til opgaven.  
 

11. Indkomne forslag - ingen 
 

12. Evt. 
Birthe Bonde oplyser, at der er to fysioterapeuter uden for DUGS, som ikke følger de aktuelle 
guidelines og derudover har været i medierne med, at knibeøvelser er ”farlige” og ineffektive. 
 
Referent Rikke Guldberg 
Referatet er godkendt af Susanne Greisen og Steen Walter 


