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Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab
den 26. november 2001

1.

Valg af dirigent
Nils Koch-Henriksen blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

2.

Formandens beretning
Palle Strange, Jens H. Rasmussen, Edvardt Gothen, Børge Nielsen, Ole Remvig,
Birgit Annette Mosdal, Agnes Kjærulff-Knudsen, Erna Enevoldsen og Jørgen
Matzke mindes på opfordring fra formanden.
Den aktuelle medlemsstatus blev oplyst til at være 443 medlemmer, heraf 12
firmamedlemmer.
Formanden kommenterede kort hovedpunkterne fra sin formandsberetning.
Klinisk Neurofysiologi er nu nedlagt som fagområde til trods for ihærdigt arbejde
fra DSKN, men også DNS har taget klart afstand til dette tiltag. Der arbejdes nu
på en såkaldt I-model vedrørende en længere fælles grunduddannelse (common
trunk) for neurologi og klinisk neurofysiologi. Der arbejdes nu på, at I-modellens
længde er acceptabel og ikke 7 år som foreslået, som er helt uacceptabel, og vil
hindre rekruttering indenfor klinisk neurofysiologi.
Formanden omtalte det omfattende arbejde med at udarbejde målbeskrivelse for
neurologien og bad Flemming Bach om at uddybe dette arbejde. Flemming Bach
oplyste, at arbejdet indtil nu har været præget af, at neurofysiologiens skæbne
ikke havde været afklaret. Der er også andre uafklarede punkter, idet de 3 regioner
i landet selv kan bestemme, hvordan de vil opfylde visse dele af målbeskrivelsen,
hvilket let kan give en meget uens uddannelse i landet. Der er nu dannet en større
arbejdsgruppe, som skal arbejde med at udfærdige målbeskrivelsen.
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Der kom flere kommentarer til nedlæggelsen af klinisk neurofysiologi som grenspeciale:
Anders Fuglsang foreslog, at klinisk neurofysiologi fastholder sin universitets/
undervisningsfunktion (med eller uden Sundhedsstyrelsens accept), og er med til
at supervisere de små afdelinger, som vil lave deres egen neurofysiologifunktion.
Christian Krarup kommenterede dette og mente ikke, at det kommer til at betyde
nogen væsentlig forandring for selve afdelingerne, men at man nu skal stilling til
den såkaldte I-model, idet at oplægget på 7 år og en samlet uddannelse for alle i
NF og N er helt uacceptabel. Foreslår at DNS tager skarpt afstand til lang Imodel.
Lise Korbo undrede sig over, at Speciallægekommissionen ønsker en lang fælles
uddannelse (I-model), da det ikke skaffer speciallæger hurtigere, som egentlig var
formålet med at ændre hele speciallægeuddannelsen.
Den generelle holdning fra flere (Flemming Bach, Martin Fabricius) er at den
overvejende dagsorden har været at få nedlagt de små grenspecialer, ikke alene i
neurologien og dette nu er opnået.
Christian Krarup understregede dog, at Neurofysiologien er indstillet til
nedlæggelse, men at det endnu ikke er endelig godkendt.
Martin Fabricius oplyste, at Lægeforeningen har støttet
Speciallægekommissionens arbejde, og at der derfor ikke er nogen klage
mulighed over afgørelsen.
Herefter sluttede diskussionen vedrørende nedlæggelse af klinisk neurofysiologi.
Formanden orienterede også om de problemer, der har været i forbindelse med
varetagelse af økonomien vedrørende A-kurser, idet budgettet har været for løst
styret og har givet et stort underskud. Sundhedsstyrelsen lagde i et forslag op til,
at A-kursernes ledere selv skulle varetage administrationen, men det har alle
selskaber taget afstand fra, også DNS. DMS har været ordførende, og det er nu
endt med, at Sundhedsstyrelsen igen løfter denne opgave, men der vil formentlig
komme besparelser på området.
Nordisk Neurolog Forening skal holde kongres i Danmark år 2004. Der er nedsat
en programkomite, hvor Dorte Rasmussen er formand.
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3.

Beretninger fra udvalg og delegerede
a) Rådgivende forbindelse med speciallægeuddannelsen
Beretning fra Anette Nordenbo vedlagt*.
b) Beretning fra Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab
Godkendt uden kommentarer.
c) Beretning fra vurderingsudvalget/uddannelsesudvalget
Godkendes uden kommentarer.
d) Beretning fra efteruddannelsesudvalget
Der forelå ingen kommentarer. Der har angiveligt ikke været møder i udvalget.
e) Beretning fra Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse
Flemming Bach orienterede om administrationen af A- kurser og baggrunden
for, at Sundhedsstyrelsen ønskede, at kususlederen skulle varetage denne
administration. Der har været 1 mill. kr. i underskud, og der var brug for en
skærpet revision.
Dansk Medicinsk Selskab har ligesom DNS og andre specialeselskaber vist
stor modvilje over for dette ekstra arbejde, se referat fra formandsberetningen.
Flemming Bach oplyste, at budgetterne er for lave, der er nu 30 kursister på
holdene og alene at skaffe lokaler er vanskeligt med så store hold.
f) Beretning fra Nordisk Neurologisk Forening
Godkendt uden kommentarer.
g) Beretning fra WFN
Godkendt uden kommentarer.
h) Beretning fra EFNS
Godkendt uden kommentarer.
i) Beretning fra Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer
Godkendt uden kommentarer.

Side 3 af 5

DNS' Generalforsamling den 26. november 2001

4.

Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen havde stillet et forslag til gensidig kontingent nedslag på 100 kr. i
DNS og DNKS, således at man kan blive medlem af nummer 2 selskab for kun
200 kr. DSKN blev også i første udkast til forslaget inddraget, men DSKN betaler
i forvejen kun 100 kr. som medlem, og det var således ingen fordel for DSKN at
indgå i dette forslag. Efter nogen diskussion blev kontingentændringen vedtaget,
dog under den forudsætning, at DNKS vedtager det samme ved deres
Generalforsamling.

5.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter
Revideret regnskab for Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskabs
Årsmøde og Corpus Callosum kontoen blev fremlagt og godkendt uden kommentarer. Der er fra Sundhedsstyrelsen givet nogle midler (50.000 kr) til arbejdet
vedrørende målbeskrivelser og common trunk. Regnskabet for denne konto blev
ligeledes fremlagt og godkendt. Der blev fremlagt et budget, som godkendtes
uden kommentarer.
Kontingentet er fortsat 300 kr. årligt for almindelige medlemmer og 7.000 kr. for
firmamedlemmer.

6.

Valg til bestyrelsen (for 1 år)
Lene Werdelin, Hans-Henrik Hinge, Troels W. Kjær, Martin Fabricius og Jens
Christian Sørensen var på valg, og blev alle genvalgt. Birgitte Bo Andersen kunne
ikke genvælges, Dorthe Daugaard var indstillet og blev valgt.

7.

Valg til poster og udvalg
a) Rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen (for 4 år)
Annette Nordenbo kunne ikke genvælges, Dorte Rasmussen foreslås og
vælges.
b) Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab (for 1 år)
Lene Werdelin, Hans-Henrik Hinge og Jens Arentsen kunne genvælges og blev
valgt. Kurt Lühdorf kunne ikke genvælges, Erling Bo Andersen foreslås og
genvælges.
c) Vurderingsudvalget ( for 3 år)
Klaus Hansen havde tidligere på året ønsket at udtræde af udvalget, bestyrelsen
havde indstillet Lise Korbo, som var indtrådt i udvalget tidligere på året.
d) Efteruddannelsesudvalget ( for 1 år)
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Jannick Brennum, John Vissing, Christian Krarup samt Anette Krabbe kunne
genvælges, og blev genvalgt. Klaus Hansen kunne ikke genvælges, Ole Gredal
var indstillet og blev valgt. Jesper Tørring ønskede ikke genvalg, Poul H.
Mogensen var indstillet og blev valgt.
e) Styrelsesmedlemmer i Nordisk Neurologisk Forening (for 2 år)
Johannes Jakobsen ønskede ikke genvalg, Gudrun Boysen var indstillet og blev
valgt.

f) Delegerede til WFN (for 4 år)
Jes Olesen kunne ikke genvælges, Troels Staehelin Jensen var indstillet og blev
valgt.
g) Delegerede til EFNS (for 4 år)
Per Soelberg Sørensen kunne genvælges og blev genvalgt.

9.

Eventuelt
Vedrørende vurdering af kriterier for at opnå undervisningsstilling
Der blev rettet forslag fra salen til, at nogle af punkterne kunne revurderes. Blandt
andet synes det fortsat at være unødig spildtid, at man skal være kursusmoden på
ansøgningstidspunktet, når man kan dokumentere, at man vil være færdig med en
kvalificerende ansættelse på kursustidspunktet. Der blev rettet ønske om, at videnskabelige kriterier blev vægtet højere. Punkt 7 i vurderingskriteriet vedrørende
udenlandsophold, er der i følge Niels Koch Henriksen strammet op, at det skal
dreje sig om et ophold med højt fagligt niveau.
Martin Fabricius svarede, at der er gjort alle forsøg på at afvige, men at amtet står
stejlt på deres krav.
Lene Werdelin foreslog, at man afventede det endelige udspil fra Speciallægekommissionen, før man gik mere ind i denne problemstilling.
Rigmor Jensen foreslog et diagnoseudvalg med henblik på at få udarbejdet
DRG diagnoser både for indlagte, men også ambulante patienter. Bestyrelsen
havde allerede på bestyrelsesmødet vedtaget at nedsætte et udvalg vedrørende
dette.

Formanden takkede herefter dirigenten og mødet blev hævet.
Birgitte Bo Andersen
Referent
2. december 2001
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