April 2017

Nyhedsbrev Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering.
Selskabet har haft følgende aktivitet i 20016:
Den 3. marts afholdtes et velbesøgt debatmøde på Christiansborg om patienternes rolle i
prioritering i sundhedsvæsenet. Der var oplæg fra bestyrelsen og fra Professor Kjeld Møller
Pedersen og fra overlæge Louise Rabøl samt efterfølgende paneldebat med deltagelse af diverse
politikere.
Torsdag den 19. maj afholdtes generalforsamling på Lærketoften i Værløse. Her valgtes følgende
medlemmer til bestyrelsen:
Tidl. hospitalsdirektør Torben Mogensen, (Formand)
Patientrepræsentant Nina Berrig
Markedschef Michael Møller
Regionsrådsmedlem Bøje Winther
Direktør Charan Nelander
Overlæge Toke Barfod
Overlæge Jens Tingleff
Regionsrådsmedlem Lene Kaspersen
Torben og Toke havde en kronik i Berlingske Tidende den 22. maj med titlen: Stadig behov for
prioritering.
Selskabet har desværre problemer med deltagelsen til vores møder. Der var ca. 50 deltagere på
mødet på Christiansborg. Vi havde planlagt et debatmøde med bl.a. Lægeforeningen og Dansk
Sygeplejeråd i forbindelse med vores generalforsamling. På grund af meget få deltagere blev
debatmødet aflyst.
Bestyrelsen har diskuteret selskabet fremtid. Vi har et dalende medlemstal, svært ved at
organisere møder mv. Alt i alt en dårlig spiral. Bestyrelsen er dog enig i at der er et behov for
fortsat at diskutere medicinsk prioritering. Et behov der bestemt ikke bliver mindre i fremtiden.
Selskabets økonomi er stadig positiv, men bestemt ikke prangende.
Et vigtigt emne i debatten er hvor gode er vi til at fjerne ”gamle” metoder når nye indføres. Vi vil
diskutere dette emne i forbindelse med generalforsamlingen d. 18 maj.
Bestyrelsen vil i 2017/18 forsøge at få 2 møder. Et i efteråret 2017 og et i foråret 2018.
Vi hører meget gerne fra medlemmerne om hvilke emner de syntes er vigtige.
På grund af selskabets situation vil vi meget stærkt opfordre medlemmer, der har interesse i at
deltage i selskabet arbejde med at arrangere møder eller i bestyrelsensarbejdet at rette

henvendelse til formanden på torben_mogensen@hotmail.com.
Enhver henvendelse vil blive modtaget med kyshånd.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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