
Nyhedsbrev DUGS 

Sommeren er over os og forude venter tiltrængt ferie - og mange aktiviteter sættes på pause. Så det er et 

godt tidspunkt at gøre lidt status for det første halvår i 2019. 

Årsmødet i København var et velbesøgt møde med mange spændende oplæg. Desværre var det primært 

læger, som deltog. Måske var det manglende fremmøde fra sygeplejersker og fysioterapeuter betinget af, 

at mødet blev afviklet sammen med NUGA mødet. Men vi har i bestyrelsen meget fokus på, at årsagen 

måske også kan være at emnerne var for ”læge-målrettede”. Det håber vi at kunne rette op på til årsmødet 

10. januar 2020, hvor vi planlægger et program med fokus på det tværfaglige. Så sæt allerede nu kryds ved 

denne dato. 

På generalforsamlingen blev det besluttet at nedlægge DUGSNyt som blad. Det er derfor første gang, at 

nyhedsbrevet udkommer på hjemmesiden. Vi er i bestyrelsen spændte på, hvordan det bliver at undvære 

DUGSNyt – og vil evaluere dette til den kommende generalforsamling. Hjemmesiden har fået ny 

webmaster, idet Lea Laird Andersen har skiftet subspeciale til benign gynækologi. Stor tak til Lea for 

indsatsen med hjemmesiden og held og lykke fremover. Dorte Teilmann-Jørgensen, som er afdelingslæge i 

Kolding, overtager opgaven og vil sammen med bestyrelsen over de næste måneder arbejde med at gøre 

hjemmesiden endnu mere brugervenlig og opdateret. Vi håber på, at hjemmesiden bliver et sted, I hyppigt 

besøger! 

Subspecialist uddannelsen er ved at være færdig planlagt – de sidste dokumenter er under udarbejdelse og 

kommer derefter på hjemmesiden. Men det bedste er, at Pawel Jacek Chwarscianek fra Nykøbing Falster 

Sygehus er startet som den første læge. På årsmødet kommer der oplæg om de endelige rammer for denne 

uddannelse. Desuden kommer oplæg om diplomuddannelsen for sygeplejersker og subspecialisering for 

fysioterapeuter.  

Rekruttering til specialet hænger selvfølgelig sammen med muligheden for subspecialisering. Men i 

øjeblikket opleves det mange steder, at det er svært at rekruttere kvalificerede ansøgere til ledige 

urogynækologiske lægestillinger. Så måske skal vi starte med at promovere det urogynækologiske 

subspeciale på et tidligere tidspunkt for de yngre læger. Tilsvarende oplever sygeplejersker mange steder, 

at det kan være svært at opretholde subspecialisering til fordel for mere fleksibilitet i de daglige opgaver. I 

bestyrelsen vil vi arbejde lidt med denne problemstilling i efteråret – så hvis I har gode ideer til, hvordan vi 

kan løse disse udfordringer, må I endelig henvende jer. 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer og håber at se mange af jer til DUGS kurset 8. oktober om ”Prolaps: 

ringbehandling, seksualitet og patientmål”. Meld jer til på hjemmesiden allerede nu 😊 

 

I ønskes alle en rigtig god sommer 

Marianne Glavind-Kristensen, formand 

Niels Klarskov, næstformand 

Louise Arenholt, sekretær 

Berit Sejersen Larsen, kasserer 

Allan Ryhammer, bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 
 


