Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

7. april 2005
J.nr. 111

Referat fra ordinær generalforsamling
fredag den 1. april 2005 kl. 16.00
på H:S Rigshospitalet, København
1. Valg af dirigent
Lars Linnet blev valgt som dirigent.
Bemærkede, at indkaldelse ikke have overholdt varsel om udsendelse én måned før. Var
udsendt til medlemmerne den 9. marts 2005. Dette skyldes, at man i sidste øjeblik havde
været nødsaget til at aflyse det planlagte årsmøde / generalforsamling på Hotel Munkebjerg, Vejle den 7. - 8. april 2005 p.g.a. sammenfald med delegertmøde i Kommunernes
Landsforening.
Bad forsamlingen godkende at dette kunne accepteres, hvilket alle de fremmødte var enig
i.
2. Formandsberetning
Det har været et godt år for selskabet. Der er nu 145 medlemmer en fremgang i det forløbne år på 18 nye medlemmer. Økonomien er blevet rettet op efter sidste årsmøde på Hotel Munkebjerg, Vjel den 29. - 30. april 2004.
Der har været følgende mødeaktivitet i 2004 / 2005:
15. november 2004
"Patienten er kongen"
Et meget velbesøgt møde med 75 - 80 tilhørere på Amtssygehuset i Herlev. Fokus var lagt
på patienten og de muligheder der ligger i den stigende patientinvolvering.
Der var indlæg fra: Gigtforeningen, patienter, sygeplejerske, professor Lars Iversen og
tidligere minister Britta Schall-Holberg. Direktør Arne Rolighed var ordstyrer.
Tilrettelæggelse: Mikael Rørth og Nina Berrig.
22. februar 2005
"Hvad skal vi med al den forksning - Forskningens vilkår i fremtidens sundhedsvæsen"
Et meget velbesøgt møde på H:S Rigshospitalet med megen diskussion.
Indlægsholdere: professor Thorkild I.A. Sørensen, professor Michael Hasenkam, overlæge
Henning T. Mouridsen, overlæge Mads Melbye, centerleder Kirsten Schultz-Larsen, samt
alment praktiserende læge Willy Meineche Schmidt.
Tilrettelæggelse: Thorkild I.A Sørensen og Mikael Rørth.
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Årsmødet 2005
Var berammet til den 7. - 8. april 2005 på Hotel Munkebjerg med titlen "Nye patienter ny teknologi - nye aktører - hvordan prioriteres indsatsen?".
Et årsmøde om nye muligheder og problemer ved behandling af kronisk syge patienter.
På grund af sammenfaldende møde i Kommunernes Landsforening er det besluttet at
udsætte årsmødet til 1. - 2. september 2005.
Nyhedsbreve
Der er i det forløbne år igangsat udsendelse af nyhedsbreve til medlemmerne for at forsøge at få en debat igen.
September 2004
" Aktivitetetsbestemt takststyring på afdelingsniveau"
Udarbejdet af Johannes Flensted-Jensen og Ole Hein-Sørensen.
November 2004
"Mens vi venter på regionerne - sundhedscentere som brobygning"
Udarbejdet af Bente Drachmann og Lars Linnet.
Bestyrelsesmøder
1. september på H:S Rigshospitalet, 15. november på Amtssygehuset i Herlev og 10. december 2004 hos Nina Berrig.
Konstaterede, at der er mange nye aktører og beslutninger af prioriteringsagtig (strukturreformen, udlicitering af opgaver til komunerne, mere krævende og vidende patienter, etc.)
karakter i spil i øjeblikket. Det er vigtigt, at selskabet forsøger at komme på banen og deltage i denne væsentlige diskussion. Til trods for, at selskabet er et lille selskab er det vigtigt at forsøge at holde diskussionen igang.
Sluttede af med at takke alle involverede incl. Fællessekretariatet.
3. Godkendelse af regnskab
Selskabets revisor Sven Erik Jensen havde forfald, og i stedet blev regnskabet fremlagt af
Johannes Flensted-Jensen.
Johannes Flensted-Jensen gav udtryk for et flot regnskab med et overskud på ca. 90.000
kr., hvilket blandt andet skyldes en god planlægning af det sidste årsmøde i 2004.
Dette overskud giver plads og økonomi til planlægning af aktiviteter i det kommende år.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Uændret kontingent for 2005 på 300 kr.
4. Indkomne forslag til selskabets aktiviteter
Nina Berrig var kommet med forslag om firmamedlemskaber i selskabet. Forsamlingen
var enig heri, og bestyrelsen vil arbejde videre med formen og indholdet af dette.
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende var på valg, og blev alle genvalgt.
Johannes Flensted-Jensen (formand)
Bente Drachmann (næstformand)
Ole Hein-Sørensen
Jørgen Nexøe havde ønsket at udtræde før tid. Som erstatning herfor for resten af hans
periode på 1 år blev valgt centerchef, overlæge, dr.med. Torben Jørgensen, Glostrup.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Sven Erik Jensen og revisorsuppleant Holger Skott var begge på valg og blev
genvalgt for en ny 1-årig periode.
7. Eventuelt
Intet til dette punkt.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.

Referent: Charlotte Stryhn

