16. december 2002
J.nr. 111

Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab
den 20. november 2002

Formanden, Lene Werdelin, bød velkommen.

1.

Valg af dirigent
Nils Koch-Henriksen blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen, hvorefter
han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.

Formandens beretning
Formanden gjorde rede for foreningens aktiviteter i det forløbne år, idet hun tog
udgangspunkt i den udsendte formandsberetning. Forsamlingen mindedes de
medlemmer, som er afgået ved døden i det forløbne år.
Flemming Bach redegjorde for målbeskrivelsen, dets nuværende status som et
arbejdspapir, der meget snart ville blive indsendt til Sundhedsstyrelsen til videre
bearbejdning. Tidsplanen er, at den nye speciallægeuddannelse vil starte for nyansatte pr. 1. januar 2004, både nyansatte i introduktionsuddannelsen og nyansatte
i hoveduddannelsen. Alle kompetencer i målbeskrivelsen skal læres, så det er
vigtigt, at kun kompetencer, som man mener alle skal have, skal indgå i den færdige målbeskrivelse.
Diskussionen efterfølgende drejede sig udelukkende om målbeskrivelsen. Kai
Jensen anførte, at der er to modsatrettede interesser: 1. Klinisk neurofysiologi skal
ind i neurologien og skal have en del af uddannelsestiden. 2. Neurologien skal
have plads og er blevet beskåret. Endvidere anførtes det, at det er for lidt med ½
års neurologi, hvis man primært påtænker at gå ind i klinisk neurofysiologi men
efterfølgende vælger den neurologiske vej. Dette blev diskuteret i forsamlingen.
Peter Selmar anførte, at det var et meget lille problem, idet der kun eksisterer ½
introduktionsstilling i neurofysiologi på landsplan. Birthe Krogh Rasmussen
mener, at hvis man godkender ½ års neurofysiologi og dermed kun ½ års
neurologi som nok til at opnå kompetence på introduktionsniveau, så kunne man
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lige så godt nedskære introduktionstiden til ½ år for alle læger. Flemming Bach
anførte hertil, at man på neurofysiologisk afdeling også kan opnå neurologiske
færdigheder herunder kompetence i den neurologiske undersøgelse.

3.

Beretninger fra udvalg og delegerede
a) Rådgivende i forbindelse med speciallægeuddannelsen
Godkendt uden kommentarer.
b) Beretning fra vurderingsudvalget/uddannelsesudvalget
Godkendes uden kommentarer.
c) Beretning fra Efteruddannelsesudvalget
Godkendt uden kommentarer.
d) Beretning fra Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse i
neurologi, neurokirurgi og klinisk neurofysiologi
Godkendt uden kommentarer.
e) Beretning fra Nordisk Neurologisk Forening
Lene Werdelin anførte, at der er kongres i København i 2004.
f) Beretning fra WFN
Godkendt uden kommentarer.
g) Beretning fra EFNS
Godkendt uden kommentarer.
h) Beretning fra Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og
Neurofysiologer
Godkendt uden kommentarer.

4.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter
Endelig udgave af regnskab og budget blev forelagt.
Efter gennemgang af regnskab og budget blev det vedtaget, at kontingentet stiger
med 100 kr til 400 kr per år. Generalforsamlingen overlod til bestyrelsen, at tage
stilling til størrelsen af en eventuel kontingentreduktion for 1. årsmedlemmer.

5.

Valg til bestyrelsen (for 1 år)
Lene Werdelin, Troels W. Kjær, Jens Christian H. Sørensen og Martin Fabricius
var på valg, og blev alle genvalgt.
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Michael Binzer og Lise Leth Jeppesen blev valgt i stedet for henholdsvis HansHenrik Hinge og Dorthe Daugaard, der ikke ønskede genvalg.

6.

Valg af revisorer
Ingen var på valg i år.

7.

Valg til poster, udvalg m.m.
a) Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab (for 1 år)
Lene Werdelin, Erling Bo Andersen, Hans-Henrik Hinge og Jens Arentsen
kunne genvælges og blev valgt. Troels W. Kjær blev valgt på den ledige plads.
b) Vurderingsudvalget ( for 3 år)
Ioannis Tsiropoulos var på valg og blev genvalgt.
Merete Karlsborg blev valgt i stedet for Anne-Mette Havsager, der ikke
ønskede genvalg.
c) Styrelsesmedlemmer i Nordisk Neurologisk Forening (for 2 år)
Lene Werdelin kunne genvælges og blev genvalgt.

8.

Evt. forslag - herunder vedtægtsforslag
8.1. Reaktivering af Uddannelsesudvalget
Lene Werdelin:
I og med at der nu sker en decentralisering af den neurologiske uddannelse, mener
bestyrelsen, at det vil være hensigtsmæssigt med et udvalg, som kan følge med i
regionerne og søge at kommunikere med og vejlede de af vores medlemmer, som
sidder i udvalgene. Endvidere blev det forslået at udvalget skulle gå i samarbejde
med A-kursuslederne, som bliver aflastet og begrænser sig til mere praktiske opgaver. Kommissoriet vil bl.a. blive at overveje, hvordan man får folk ind i neurologien, at se på uddannelsens struktur og at se kritisk på fremtiden for A-kursus.
Kai Jensen, forslår at Uddannelsesudvalget tager sig af den formelle del af uddannelsen, mens Efteruddannelsesudvalget tager sig af anden uddannelse.
Erling Bo Andersen, anførte, at det var problematisk, at der var flere ønsker om at
blive fagområder, og mente, at man skulle drøfte, hvordan man vil stille sig til
disse ønsker.
Jens Arentsen oplyste, at man fra Dansk Medicinsk Selskabs side vil søge at
ensrette selskaberne, så der ikke bliver stor forskel på størrelsen af fagområder i
store og små specialer.
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Nils Koch Henriksen spurgte, om man skulle vurdere på baggrund af antallet af
patienter eller på baggrund af områdets kompleksitet og faglige størrelse.
Birthe Krogh Rasmussen spurgte om, hvad man nu anså for at være kommende
fagområder.
LW svarede, at man tidligere har meddelt Sundhedsstyrelsen, at det drejer sig om
Klinisk Neurofysiologi og Epileptologi. I fremtiden skal spørgsmål om fagområder søges vedtaget på generalforsamlingen.
Endvidere spurgte Birthe Krogh Rasmussen, hvad gør man med den kommende
målbeskrivelse.
LW svarede, at den vil blive indsendt meget tæt på sin nuværende form. Hun
pointerede, at det ikke er muligt, at sætte tidsfrister på uddannelsen.
Der var enighed om at bemyndige bestyrelsen til at udarbejde et kommissorium
og at udpege medlemmer af udvalget.

8.2. Regnskabsåret foreslås ændret til 1/9 - 31/8
Regnskabsåret blev ændret til 1. september til 31. august for at lette regnskabsaflæggelsen.

9.

Eventuelt
Christian Krarup oplyste, at den Nordiske Neurofysiologikongres vil ligge umiddelbart efter den Nordiske Neurologikongres i juni 2004.

Formanden takkede herefter dirigenten og mødet blev hævet.

Troels W. Kjær
Referent
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