Nyt fra DUGS årsmøde 22. april 2022
Endelig, endelig, endelig kunne vi mødes til DUGS’ årsmøde efter en pause på mere end 2 år. Mere end 100
urogynækologisk interesserede fandt vej til Middelfart og et årsmøde med fokus på kliniske cases,
igangværende dansk forskning, nye instrumenter og behandlingsmuligheder samt ikke mindst samvær med
kollegaer.
Første case session havde fokus på behandling af prolaps hos forskellige patientgrupper med hver deres
komplekse problemstillinger. Det blev her tydeligt, at behandlingen skal tilpasses patienten og hendes
behov/ønsker. Noget tilsvarende gjorde sig gældende i case sessionen om behandlingen af inkontinens hos
patienterne med komplekse problemstillinger. Ved begge sessioner var der livlig diskussion og mange gode
input fra salen.
Siden sidste årsmøde er 3 urogynækolgiske phd-projekter afsluttet. Stor tillykke til Mette Hulbæk, Malou
Eva Maria Barbosa, og Ea Løwenstein med deres store arbejde og flotte præsentationer.
Efter en frokost med mingling på kryds og tværs var det tid til opdatering på en hyppig klinisk
problemstilling. Recidiverende cystit blev belyst fra både urologisk og gynækologisk side og ikke mindst fik
vi alle ny viden om betydningen af blærens mikrobiom. Det bliver spændende at følge udviklingen på dette
område de kommende år og se, om vi får helt nye behandlingstiltag.
Sessionerne med frie foredrag bød på 8 spændende studier, som vidnede om meget forskellig i gangværende forskning i Danmark. Årets DUGS-pris på 1.000, kr. til bedste frie foredrag fik Karen Husby for
præsentation af studiet ” Endometrial cancer after Manchester procedure: A
nationwide cohort study” efter et tæt pointopløb blandt alle projekter.
Traditionen tro blev også DUGS legatet på 15.000 kr. uddelt. I år var det Sofie
Husted Laursen, som fik støtte til at gennemføre et projekt med sammenligning af
vaginalt væv hos kvinder med førstegangsprolaps og kvinder med recidivprolaps. Vi
glæder os til at høre om resultaterne af dette studie.
Afrapportering fra DugaBasen er ligeledes et fast punkt på
årsmødet. I år var de mest markante nyheder, at der er sket
udskiftning i DugaBasens styregruppe. Gunnar Lose har videregivet rollen som
formand til Niels Klarskov, og Ulla Darling Hansen er blevet afløst som projektleder af
Dorte Teilmann-Jørgensen. Fra DUGS skal lyde stor tak til Gunnar og Ulla for deres
store arbejde med udvikling af databasen. Som noget nyt er der kommet en patientrepræsentant med i styregruppen.
Foreningen fik endnu et æresmedlem, idet Karl Møller Bek fik denne titel på baggrund
af en stor indsats for det urogynækologiske subspeciale og for undervisning af yngre
kollegaer gennem et langt arbejdsliv. Stort tillykke til Karl og DUGS.
Et af foreningens formål er ”at fremme den frie udveksling af information” for ”at bedre
behandlingen og livskvaliteten for kvinderne”. Årsmødet er en helt central begivenhed
for at fremme dette formål. Og efter flere år, hvor vi ikke har kunnet mødes, var det
dejligt at kunne samles om evidens anvendt i klinisk praksis og i nyeste sammenhæng.
Opdatering og udveksling af viden vil helt sikkert komme patienterne til gode.
Tak til alle deltagere for et godt årsmøde
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