Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab den
21. november 2005

1. Valg af dirigent :
Niels 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 med udgangspunkt i den
fremsendte formandsberetning.
Der er aktuelt 467 medlemmer i DNS heraf 9 firmamedlemmer. Der er det sidste år
kommet 27 nye medlemmer heraf 1 firmamedlem. 10 personlige medlemmer og 3
firmamedlemmer har meldt sig ud. Forsamlingen mindedes de 9 medlemmer som er
afgået ved døden i det forløbne år.
Udvalget vedrørende neurologiens fremtid
Rapporten fra udvalget blev debatteret på årsmødet på Munkebjerg Hotel. Da der
siden udvalget blev nedsat var kommet en mere uafklaret fremtidssituation med
strukturreform blev det besluttet at nedsætte en fremtidsgruppe 2 der i højere grad
skulle udvikle visioner og retningslinier for den fremtidige regionale organisation af
neurologien.
Fremtidsgruppe 2
Gruppens medlemmer blev fundet ud fra ønsker om at gruppen skulle være lille og
operationel, repræsentere regionerne og samtidig skabe kontakt til den første rapport.
DNS har bedt gruppen om at fortsætte i hele 2006 hvis der kommer forespørgsler fra
Sundhedsstyrelsen så der hurtigt kan svares. Gruppen har sit 4. møde d. 21. november
2005 og herefter vil der blive skrevet en rapport der sendes til høring.
Referenceprogram for epilepsi er udkommet, godt og letlæseligt.
Der har været et godt 1-dags møde på Bispebjerg d. 15. januar 2005 med spændende
patientdemonstrationer. Der forventes at komme et nyt møde januar 2006.
Der har også været holdt et meget velbesøgt møde d. 17. januar 2005 i Århus om
trombolysebehandling. Mødet blev holdt i samarbejde med Dansk Selskab for
Apopleksi.

Årsmødet i Vejle godt besøgt og med godt fagligt indhold.
I september 2005 var der et godt subspeciale møde om grænselandet mellem
hovedpine/migræne og TCI/apoplexi.
D. 27. oktober 2005 holdt European Brain Council i samarbejde med DNS, Dansk
Selskab for Neurovidenskab og Dansk Psykiatrisk Selskab en konference om dansk
hjerneforskning. Hensigten var at bringe forskere, politikere og patientforeninger
sammen til drøftelse af hvordan tilstrækkelige forskningsmidler sikres. Der var
desværre begrænset politisk deltagelse.
Uddannelsesreformen er ved at blive implementeret på afdelingerne. Det er stort
arbejde - kvalitetsundervisning tager tid.
DRG-udvalget har været til møde i Sundhedsstyrelsen. Der er principielle problemer
med værdifastsættelsen på afdelingsniveau. DRG fungerer bedre på sygehusniveau.
Dansk MS-gruppe har i 10 år haft en database. Der er aktuelt problemer med at få
databasen finansieret af sygehusejerne.
Akkreditering er ved at blive udviklet over hele landet. Det er uafklaret om der
kommer en ny model for dette .
Næste årsmøde vil blive holdt d. 24.- 25. marts 2006 i Svendborg.
Den 7. september 2005 er der blevet holdt møde om den fremtidige akut betjening.
Fremtiden synes at gå i retning af færre skadestuer og færre akut modtagelser. I den
sammenhæng er trombolyse-behandlingen et aktiv da dette giver mulighed for at
neurologer skal være en del af det fremtidige akutte beredskab i disse akut-enheder.
Der kom flere kommentarer fra medlemmerne :
Jes Olesen efterspurgte at rapporten fra den nye fremtidsudvalg kommer hurtigt idet
den er vigtig for neurologerne i de enkelte regioner.
Olaf Paulson opfordrede til at det nye fremtidsudvalg skal udtale sig om visioner for
fremtiden og ikke blot referere faktuelle data som politikerne kan misbruge.
Formand Allan Andersen responderede at det er klart målet for det nye udvalg. På kort
sigt er vi i underskud med neurologer men på lidt længere sigt vil der komme en netto
tilvækst af neurologer (indenfor 1-3 år).
Jes Olesen opfordrede til dannelsen af et nationalt dansk hjerneråd. Det er af
afgørende betydning for at kunne påvirke det politiske system. Hjernesygdommene
indebærer en 1/3 af de samlede sundhedsudgifter i Danmark (37 mia). På europæisk
plan kan det forventes at hjerneforskningen får mange flere midler i de kommende år
idet hjerneforskning er kommet med i rammeprogrammet i EU for perioden 2007-13.

Formand Allan Andersen opfordrede de dedikerede personer til at tage kontakt til
bestyrelsen med henblik på at komme videre i dannelsen af et nationalt hjerneråd.

3. Beretninger fra udvalg og delegerede :
De skriftlige beretninger blev kort gennemgået.
Vedrørende DRG-udvalget kommenterede Martin Fabricius at DRG-takster for
neurofysiologiske og neuropsykologiske ydelser stadig mangler og netop er udskudt i
yderligere 1 år.

4. Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag. Fastlæggelse af
kontingenter.
Lise Leth Jeppesen fremlagde det reviderede regnskab. DNS har grundlæggende en
sund økonomi. Regnskabets væsentligste poster på udgiftssiden blev gennemgået.
Specielt har et overskud på ca. 170.000 fra den skandinaviske kongres i 2003 og
øgede sponsorindtægter fra årsmødet i Vejle hjulpet til et godt årsresultat.
Budgettet for 2005/6 blev gennemgået. Der budgetteres med et underskud på knap
100.000. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for næste år.
Der var forslag fra Martin Fabricius om at der findes alternative kilder til en fremtidig
”Roche” pris.

5. Valg til bestyrelsen.
Formand Allan Andersen blev genvalgt.
Carsten Bisgård blev nyvalgt.
Clarissa Crone blev genvalgt.
Jesper Gyllenborg blev nyvalgt.
Henning Andersen blev genvalgt.
Ole Gredal blev genvalgt.

6. Valg af revisor.
Der var ingen på valg i år.

7. Valg til poster, udvalg m.m.
Alle forslag til nye medlemmer blev godkendt.

8. Eventuelle forslag – herunder vedtægtsforslag.
De foreslåede ændringer til vedtægterne blev gennemgået og blev enstemmigt
vedtaget fraset ændringsforslaget til §5 stk 3 hvor det blev vedtaget at bibeholde den
oprindelige version.

9. Eventuelt
Per Soelberg Sørensen oplyste at der snart kommer en rapport angående diagnostik af
dissemineret sclerose.
Herefter var der en række kommentarer vedr. fremtidsudvalg-2 :
Jes Olesen pointerede at neurologer gennem de sidste 40 år har fået stadig flere
patienter i behandling, men der er stadig mange neurologiske patienter der
diagnosticeres og behandles af ikke-neurologer.
Gudrun Boysen slog fast at det er vist at neurologisk ekspertise bedrer
behandlingskvaliteten. Aktuelt er der dog ikke det antal neurologer der skal til hvilket
der må arbejdes på.
Kaj Jensen argumenterede for at vi skal have både akut behandling og rehabilitering
ind under neurologien hurtigst muligt. KJ pointerede endvidere at der skal en
holdningsændring til akut neurologisk arbejde. Vi skal ville det akutte arbejde. Det har
betydning for prioriteringen af ressourcerne.
Martin Fabricius foreslog at telemedicin vil kunne hjælpe til her, i hvert fald indtil der
kommer flere neurologer.
Carsten Bisgaard fremførte at vi skal se frem af – der skal holdes fast i at patienter
med neurologisk sygdom skal behandles af neurologer.

Formanden takkede til sidst dirigenten og mødet blev hævet.

Henning Andersen
Referent.

