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Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer (for 1 år):
(vælges for 1 år ad gangen, genvalg kun 2 gange, § 7):
Mads Ravnborg (Odense), formand (2013, 2014, 2015) er på valg og kan ikke genvælges
Charlotte Rath (Roskilde) (2015) er på valg og kan genvælges
Line Lunde Larsen (Rigshospitalet) (2015) er på valg og kan genvælges
Steffen Birk (RH) (2014, 2015) er på valg og ønsker ikke genvalg
Allan Thimsen Pedersen (Esbjerg) (2015) er på valg og kan genvælges
Marie Bruun (Rigshospitalet) (2015) er på valg og ønsker ikke genvalg
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Valg af revisor (vælges for 3 år)
Anders Sode West (2015) er ikke på valg.
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___________________________________________________________________________

Formandsberetning 2015-16
Selskabet har pr. 31.12.2015 681 medlemmer, hvoraf 3 er firmamedlemmer. Siden sidste generalforsamling er tilkommet 43 nye personlige medlemmer. 24 personlige medlemmer har meldt
sig ud.
Jørgen Worm-Petersen og Edwin Bickerstaff er afgået ved døden.
DNS møder
Årsmødet i 2015 blev atter afholdt på Hotel Munkebjerg og havde 165 tilmeldte deltagere.
Professorforelæsning blev holdt af Steen Hasselbalch, og det følgende program dækkede emnerne
ALS
(Dr. James Berry, Massachusetts General Hospital), Anti-NMDAR encephalitis (Maarten T, Erasmus Medical Center, Rotterdam) og acute headache differential diagnosis (Jerome Mawet, Paris)
Der indkom 7 abstracts til Mogens Fog foredragskonkurrencen, hvoraf 6 blev udvalgt til konkurrencen. Derudover modtog vi 12 poster-abstracts, hvoraf alle blev accepteret til ophængning og
deltagelse i posterkonkurrencen.
Ved generalforsamling blev bestyrelsen fornyet ved valg af Charlotte Rath, Marie Bruun, Line
Lunde Larsen og Allan Thiemsen Petersen. Steffen Birk og Mads Ravnborg blev genvalgt. Ved det
efterfølgende bestyrelsesmøde fastholdt bestyrelsen konstitueringen med Line Lunde Larsen som
næstformand, Marie Bruun som sekretær og web ansvarlig, Charlotte Rath som kasserer og Mads
Ravnborg som formand. Den samlede bestyrelse kan findes på http://neuro.dk/wordpress/omdns/bestyrelse/
Efterårsmødet blev afholdt den 2. oktober på IDA med 55 deltagere. Mødestedet var valgt ud fra
den korte afstand fra Hovedbanegården og de gode mødefaciliteterne. Dansk ApopleksiSelskab og
DAREMUS beskrev udviklingen inden for deres subspecialer i to sessioner af hver 45 minutter,
mens Jørgen Nielsen forelæste under titlen ”Amagermanden, ALS og Amerika. Neurogenetik –
nye udredningsmuligheder”.
Mette Lindelof og Kirsten Svenstrup tog sig af årets 2 kasuistikker. Dagen sluttede af med en
status for bestyrelsens projekter.
De fremmødte gav udtryk for stor tilfredshed med programmet.
DNS´videnskabelige panel
Bestyrelsen har fundet behov for rådgivning i planlægning af årets to videnskabelige møder og
har derfor nedsat et videnskabeligt panel, hvor deltagerne alle har en tæt kontakt til det internationale forskningsmiljø for de relevante subspecialer. Paneldeltagerne udskiftes hvert 4.år.
Neuro.dk
Bestyrelsen har i det forløbne år fortsat arbejdet med at lade hjemmesiden afspejle alle aktiviteter i selskabet. Vi har udsendt 3 nyhedsbreve og arbejdet med nNBV og uddelingen af Lundbeckfondens scholarstipendier har kunnet følges af alle.
Lundbeckfondens neurologiske scholarstipendium
DNS fik mulighed for atter at søge Lundbeckfonden 1.4 mio. DKK til uddeling af 10 scholarstipendier i 2015. Det gave mulighed for at uddele 5 stipendier i juni og 5 i december. Bestemmelserne
for uddeling over modtagerne af stipendierne findes på Neuro.dk.
Vi forventer at samarbejdet med Lundbeckfonden fortsætter i 2016.
EAN 2016
EANs Second Annual Meeting afholdes i Bella Center 28.-31.maj. Formanden for DNS samlede i
marts 2015 en Local Organizing Committee (LOC) hvis opgave har været at deltage i planlægning
af ”opening session”, ”historical session” og ”Highlight session” samt at rådgive EAN i valg af ”venues” for sociale events. Derudover har der været arbejdet på et out-reach program, som skal
skabe bevågenhed for neurovidenskaben.
For at styrke DNS´medlemmers viden om EAN, er præsident for EAN, prof.Günther Deuschl, blevet inviteret til at fortælle om EAN ved årsmødet.
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Den neurologiske Nationale BehandlingsVejledningen
nNBV blev lanceret ved årsmødet marts 2015, og siden har styregruppen, redaktionsgrupper og
arbejdsgrupper arbejdet på at færdiggøre de planlagte dokumenter og forberede første revision.
DNS var vært for et nationalt møde for styregruppen og redaktionsgrupperne i Odense den
28.01.2016, hvis formål var at hele organisationen diskutere de hidtidige erfaringer og få fjernet
uklarheder i strategien. Der var stor enighed i organisationen om vigtigheden af at fortsætte arbejdet med nNBV. Referatet kan ses på neuro.dk.
Specialevejledningen for neurologi
Der har kun været sporadisk kommunikation imellem SST og DNS om den reviderede specialeplan, og i 2015 var aktiviteten overvejende spillet over til regionerne og disses ansøgningsproces,
som sluttede primo 2016.
Omlægning af teoretiske kurser (A-kurser)
I 2011 gennemførte A-kursusledelsen og DNS uddannelsesudvalget en revision af Akursusrækken med det formål, at sikre overensstemmelse med målbeskrivelsens principper, såvel
fagligt som pædagogisk. Revisionen er nu fuldført og vil blive implementeret i forbindelse med det
kommende udbud af A-kursusrækken.
Status for specialistbemanding af de neurologiske afdelinger
Ved sidste års generalforsamling fortalte jeg om resultatet af bestyrelsen enquete vedrørende
behovet for forøgelse af antallet af speciallæger på landets neurologiske afdelinger.
Den 20.marts deltog formand for uddannelsesudvalget Erik Danielsen, formand for DSKN Benedikte Wanscher og undertegnede i et møde med Bent Hansen, Danske Regioner, hvor det aftaltes
at DR skulle skrive et udkast til en fælles handleplan for uddannelse og rekruttering til neurologien. Det blev en meget langstrakt proces, og først efter 5-6 omskrivninger opnåedes et kompromis
for ordlyden. Indholdet af dokumentet er beskrevet i en artikel i Ugeskrift for læger og kan findes
i sin fulde ordlyd på neuro.dk . Da DR ikke kan diktere de fem regioners indsatser, er der primært
tale om et dokument, som de neurologiske afdelinger kan bruge i forhandlinger med deres regioner
Specialevejledning, nNBV og national handlingsplan for uddannelse og rekruttering ligger alle på
sigtelinjen mod bestyrelsens overordnede mål for DNS, som er at samle og dermed styrke og
udvikle dansk neurologi; et arbejde, som vi blive fortsat i det kommende år.
Mads Ravnborg
___________________________________________________________________________

Beretninger fra udvalg og delegerede
Uddannelsesudvalget
Der er afholdt 4 møder og den anden workshop i maj 2015.
Udvalget har arbejdet med følgende emner:
Revision af A-kurser ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer. Diskussion og godkendelse af indhold og fordeling af emner på kurser mhp at tilbyde det bedste evidens baserede læring og højeste faglige niveau. Der tilstræbes at sikre en afbalanceret fordeling af klinik og relevant paraklinik.
Ansøgning om afholdelse af a-kurser fra delkursusledere vil fremadrettet blive godkendt i et udvalg under DNS-udd udvalget.
Uddannelsesudvalget har kontaktet regionernes uddannelseskontorer mhp en afklaring af reglerne ved anmodning fra enkelte læger om flytning af H-uddannelsen mellem uddannelsesregionerne. Specielt tidligt i forløbet. Dette for at sikre en ensartet sagsbehandling, uden der kommer et
skred i sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan, eller en uhensigtsmæssig ansøgningspraksis til
H-stillinger.
Rekruttering og manglende dækning af H-stillingerne. Der er vakante I-stillinger i alle regioner.
Da antallet af I- stillinger generelt er højere end antallet af yngre læger der kan ansøge, vil det
give en udtynding i fødekæden til specialerne. Det har ramt neurologien. De sidste tal vedr. antallet af læger tilmeldt i KBU forløb giver dog håb om flere mulige ansøgere i årene fremover. For
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at få neurologien ind i som et muligt karrierevalg hos studerende og helt unge læger har fokus
især været at skabe viden om neurologi hos disse gruppe. Det er erfaringen at det er særdeles
vigtigt at få de studerende og yngre læger ind over dørtærsklen på afdelingerne. Der har været
iværksat lokale tiltag som: Sikre klinikophold på neurologisk afdeling i et større omfang. KBU
stillinger er etableret på neurologiske afdelinger– Holstebro, og Odense har ansøgt. Der er øget
antal pladser til studerende på Yngre neurologers seminarer, samt der er afholdt underisning om
neurologiske emner målrettet KBU lægerne.
Herudover er startet ansættelser af studerende i afdelingerne til elektive opgaver og vikariater.
Udfordring med universiteternes fremdrifts reform er en hindring for lette ansættelser i vikariater
under studiet samt antallet af forskningsårs studerende / opgaver i neurologiske og neurofysiologiske afdelinger.
Elektronisk Logbog er nu i gang for ansættelser med ansættelsesstart i 2016. Der er kommet en
modernisering af interview guide til ansættelsessamtaler.
Målbeskrivelsen er udkommet i opdateret version med mere fokus på neuro-rehabilitering og indførelse af kompetenceevaluering med f.eks. MiniCEXX.
Der har været afviklet en Workshop i maj 2015 for de uddannelsesansvarlige overlæger og yngre
læger mhp. at implementere målbeskrivelse og kompetencevurdering i afdelingerne på ensartet
måde i landet. Der vil blive planlagt faste årlige møder med uddannelsesmæssige emner inden for
neurologien.
Task force gruppe er under opstart. Har været forsinket pga de personlige ressourcer er begrænsede. Den skal besøge de neurologiske afdelinger på skift med en overlappende deltagele fra de
besøgte afdelinger. Det er ikke en erstatning af inspektorerne men et supplement mhp at sprede
ideer til gode uddannelsesmiljøer og selvfølgelig være en hjælpende hånd til afdelingerne.
Udvalget har arbejdet med ændringer i forløbene. Der har været ansøgning fra PKL i øst om at 3
mdrs. ophold på psykiatrisk afdeling skulle undværes i uddannelsesprogrammet og kompetencerne i stedet skulle opnås i neurologisk stamafdeling. Anmodningen blev blokeret fra politisk side i
regionen i region øst.
Udvalget vil fremadrettet arbejde med muligheden for en forlængelse af H-uddannelsen til 5 år
som for de intern-medicinske specialer. Det ekstra år skulle bla. indeholde mere træning inden for
de akutte medicinske specialer (FAM) da den nuværende KBU uddannelse ikke har vist sig at giver tilstrækkelige kompetence på disse områder til at være basis for kravene i H-uddannelsen.
Herudover skal den ekstra tid bruges på højt specialiserede funktioner spec. ambulatorietræning.
Erik Hvid Danielsen.
Neurologisk afdeling Aarhus.

Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse i neurologi
Uddannelsesudvalget og A-kursusledelsen arbejder løbende med at forbedre de specialespecifikke
kurser(A–kurserne) og sikre at de understøtter de mål som fremgår af målbeskrivelsen for neurologi. I 2015 har vi arbejdet med at revidere A-kurserne endnu engang. Dette er sket i en arbejdsgruppe udpeget af DNS uddannelsesudvalg. Arbejdsgruppen har bestået af Helle Thagesen, formand, overlæge, A-kursusleder, Lars Bendtsen, overlæge, delkursusleder, Jesper Erdal, ledende
overlæge, Mette Lindelof delkursusleder, UAOL, Steffen Birk ledende overlæge, medlem af DNS
bestyrelse samt delkursusleder, Claus Ziegler Simonsen, overlæge, delkursusleder, Anne-Mette
Homburg, UAOL, medlem af DNS uddannelsesudvalg, Anne-Mette Hejl, overlæge, PKL øst, medlem af DNS uddannelsesudvalg, Clarissa Crone, overlæge, delkursusleder, medlem af DNS uddannelsesudvalg, Charlotte Rath, ph.d stud., YN repræsentanter i DNS bestyrelsen, Line Lunde
Larsen, overlæge, næstformand DNS bestyrelsen, medlem af DNS uddannelsesudvalg.
Formålet med arbejdet har været, at give A-kursusrækken et ”serviceeftersyn” og at sikre, at de
teoretiske kurser understøttede de mål som fremgår af den målbeskrivelse for neurologi, som
trådte i kraft september 2015. Revisionens mål har været at have en kursusrække der er i overensstemmelse med målbeskrivelsens principper, dvs. baseret på præsenterende symptomer.
Vægten skal lægges på klinisk diagnostisk tænkning og differentialdiagnostik og det skal indskærpes at centrale parakliniske undersøgelser f.eks klinisk neurofysiologi skal være integreret i
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undervisningen i de A-kurser, hvor de spiller den største rolle i udredningen.
Sundhedsstyrelsen godkender ikke kurser som ikke udspringer af målbeskrivelsen for neurologi
og derudover kræves det at alle kurser er velbeskrevne og gennemtænkte hvad angår fagligt
indhold og anvendte pædagogiske metoder. Den nye kursusrække er nu ved at være færdig og
det er planen, at så snart den er godkendt af DNS skal den udsendes til alle nuværende delkursusledere som så kan byde ind på deres tidligere kursus.
Desuden udsendes den til alle medlemmer af DNS, således at man som speciallæge kan byde ind
på at blive delkursusleder. De kommende delkursusledere skal bla. udarbejde et forslag til kursusbeskrivelse. Udvælgelsen af de kommende delkursusledere foretages af A-kursuslederen i
samarbejde med DNS uddannelsesudvalg. Herefter indkaldelse til arbejdsmøde og erfaringsudvikling for delkursusledere, A-kursusledelsen, DNS uddannelsesudvalg inkl. repræsentant for DNSbestyrelsen.
Igen i år fik vi ikke det ansøgte beløb til A-kurserne. Dette har betydet, at der skal spares 15% på
kurserne i 2016. Da alle kurserne var planlagt har vi valgt at spare de 15 % ved at skære mad og
kaffe væk. Heldigvis har mange afdelinger valgt at sponsere forplejning til kursisterne.
Helle Thagesen
Overlæge, Klinisk lektor, Region Sjælland

Udvalg for landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for demens.
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (www.RKKP.dk) og National Sundheds-IT godkendte i
2014 godkendt en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for demensudredning på basis af det
tidligere forslag godke ndt af bestyrelserne i de 3 speciale selskaber, DNS, DPS og DGS.
DNS har aktuelt udpeget overlæge Hanne Gottrup, Århus Sygehus-Nørrebrogade og overlæge
Peter Johannsen, Rigshospitalet-Blegdamsvej til databasens styregruppe.
Styregruppen er sammensat som anført nedenfor.
Databasen er påbegyndt drift per 01/01/2016 og det er obligatorisk for alle sygehusafdelinger
(neurologiske ambulatorier) og privathospitaler, der foretager elektiv demensudredning, at indberette til databasen.
Databasens styregruppe
Fagligt
selskab

Navn
Peter Johannsen
Formand for databasen

Arbejdssted
Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Blegdamsvej, København

Kjeld Andersen
Bodil Gramkow Andersen

Psykiatrisk afdeling, Odense, Region Syddanmark

DPS

Ældrepsykiatrisk Afdeling, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

DPS

Ellen Holm

Geriatrisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus

DSG

Søren Jakobsen

Geriatrisk afdeling, Svendborg Sygehus, OUH

DSG

Lillian Mørch Jørgensen

Geriatrisk funktion, Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital

DGS

Anne Olesen

Gerontopsykiatrisk Team, Regionspsykiatrien Horsens

DPS

Hanne Gottrup

Neurologisk afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade

DNS

Frans Boch Waldorff

Praktiserende læge & professor Syddansk Universitet

PLO

Birgitte Vølund
Helle Hare-Brun

Formand for Alzheimerforeningen
Epidemiolog KCEB-Øst. Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og
Biostatistik-Øst

Birgitte Schneider

Datamanager Klinisk MåleSystem, KCKS-Øst

Shan Liu

Datamanager Analyseportal, KCKS-Øst

Birgitte Rühmann

RKKP kontaktperson for databasen, KCKS-Øst
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Overlæge Peter Johannsen
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.

World Federation of Neurology (WFN)
Ingen beretning modtaget

Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN)
Formål:
”Foreningens formål er at være et forum for faglige og fagpolitiske aktiviteter for læger
under videreuddannelse samt at varetage medlemmernes faglige og fagpolitiske interesser”.
Medlemmer:
YNNN oplevede i 2015 fortsat medlemsfremgang til 349 medlemmer ved årsskiftet 2015-16.
Arrangementer:
I 2015 har vi udbudt flere faglige regionale aftenmøder til vores medlemmer (Syd:
encephalopatier, Nord: neurogenetik) og neuroworkshops (Øst: akut NW og degenerative
lidelser”) samt vores nationale hovedarrangement ”Internatet” med 138 deltagere til emnet ”Update on Stroke” med veloplagte, dygtige nationale undervisere og et udenlandsk gæsteoplæg ved
MD Olvert Berkhemer, AMC, Amsterdam.
I øst lancerede vi et nyt arrangement i form af velbesøgt ”Uddannelsesaftenmøde” og har
som tidligere år repræsenteret de neurologiske og neurokirurgiske specialer ved KUs årlige Karrieredag.
I Nord har vi i samarbejde med NSM og Neurolgisk Afdeling Aarhus afholdt ”Rekrutteringsseminar” for præ-intro læger og medicinstuderende.
Samarbejde med DNS:
YNNN har fortsat det gode samarbejde med DNS bestyrelse, og arrangerer efter aftale med
DNS/EYANT lokalt hospitalsbesøg på Rigshospitalet med ”networking dinner” under EAN Copenhagen den 29. maj 2016.
Andet:
I 2015 har vi fået ny flot og og funktionel hjemmeside og relanceret vores nyhedsbrev.
Bestyrelsen:
YNNN takker den ved generalforsamling afgåede del af bestyrelse for deres store arbejde
med planlægning af internatet, årets øvrige arrangementer og forefaldende bestyrelsesarbejde:
Agneta Snoer, Lisette Salvesen, Magnus Boesen, Joanna Gesche og særligt afgående sekretær
Charlotte Starhof, der har leveret en stort og flot arbejde de seneste år.
YNNNs bestyrelse vil i 2016 arbejde for:
1) relevante faglige arrangementer på alle medlemsniveauer, herunder to årlige aftenmøder i Øst
(maj/september) på højt fagligt niveau, to aftenmøder i Nord med emnerne ”paraklinik” og ”søvn”
samt aftenmøde om polyneuropati den 25. februar og akut neuroworkshop i Syd.
2) fortsat synliggørelse af YNNN i alle regioner med fokus på faglighed, netværk og rekruttering.
3) styrkelse samarbejdet mellem neurologer og neurokirurger.
4) øget fokusering på uddannelsesforhold – med mødeaktivitet i YNNNs udddannelsesudvalg,
oplæg på DNS Uddannelsesworkshop og fornyet Uddannelsesaftenmøde til efteråret.
Bestyrelsen er konstitueret som følger:
Øst:
Julie Richter Hansen -formand
Mai Bang Poulsen - kasserer
Sonja-Holm-Yildiz
Tua Vinther-Jensen
Kristian Steen Frederiksen - suppleant
Nord:
Malin Carmland - sekretær
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Agnes Witt - næstformand
Syd:
Asta Theodorsdottir
Anne-Mette Søltoft
NK:
Alexander Lilja (NK øst)
Arzu Bilgin (NK nord) – suppleant
Julie Richter Hansen
Formand YNNN

DRG-udvalget
Ingen beretning modtaget.

UEMS og EBN
UEMS arbejder overordnet for en harmonisering af speciallægeuddannelserne
indenfor Europa, hvert speciale har et Board i UEMS.
Der har i 2015 været tre møder i European Board of Neurology (EBN), et i Athen i januar 2015
(se sidste beretning) et i forbindelse med EAN mødet i Berlin og et i november 2016 i Valencia.
Endvidere har der været det danske årsmøde for alle specialers danske UEMS repræsentanter i
Domus Medica.
Nedenfor findes en oversigt over de emner der hovedsageligt har været drøftet ved de møderne.
CME.
CME akkrediteringssystemet som Danmark som et af ganske få lande i EU ikke deltager i er blevet drøftet ved alle møder. Systemet sigter mod harmonisering af postgraduat uddannelse i neurologi inden for Europa. Systemet er også gældende og synkroniseret med det amerikanske og
canadiske CME system. I EBN beklages den manglende nordiske opbakning til CME systemet.
Board eksamen.
Vedrørende European Board Examination in Neurology ligger den i forbindelse med EAN kongressen og derfor maj 2016 i København. EBN’s arbejde med at gøre eksamen bedre og med at forsøge at få den til at afspejle de 7 lægeroller fortsætter. Senest er EAN guidelines implementeret i
pensum og der er tilkommet krav om at man submitter dels et review og dels en essay forud for
selve eksamen som så skal forsvares mundtligt. Det overvejes om der på selve EAN kongressen
skal udbydes forberedelseskurser til board eksamen.
Ved UEMS repræsentanternes årsmøde i Domus medica var der diskussion af, hvorvidt Danmark
kan blive ved med at have så afvisende en holdning til Multiple Choice eksaminer og CME, som
praktiseres af mange sektioner. Det blev i diskussionen bl.a. nævnt, at den danske skepsis overfor Multiple Choice-eksaminer beror på, at korrekte svar ikke i sig selv afspejler, om man som
speciallæge i praksis kan omsætte sine kompetencer på tilfredsstillende niveau i klinikken. Sektionernes eksamener godtgør derimod, om man kender de teoretiske svar. Omvendt blev det anført, at det er vanskeligt at finde andre metoder til at måle kompetencer.
EAYNT (European association of young neurologists in training).
EAYNT lægger p.t. et stort arbejde i at kortlægge forskellene i speciallægeuddannelsen inden for
Europa. Eaynt formanden præsenterede dette arbejde på mødet i Valencia. Der er stadigt ret
store forskelle i både længden og indholdet af speciallægeuddannelsen inden for Europa.
Næste møde i EBN er i forbindelse med EAN kongressen i København, hvor undertegnede repræsentant aktivt vil deltage i planlægningen og gennemførslen af European Board Examination.
Jeg vil også her benytte lejligheden til igen at gøre alle opmærksom på at alle DNS medlemmer
har gratis adgang til e-learning modulet ebrain under EAN samt EAN guidelines og at man kan få
en adgangskode ved at sende en mail til education@eaneurology.org
Mette Lindelof
UEMS repræsentant
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Bestyrelse, udvalg og fraktioner i DNS
(de med fed og kursiv angivne personer er på valg)
Bestyrelsen
(vælges for 1 år ad gangen, genvalg kun 2 gange, § 7):
Mads Ravnborg (Odense), formand (2013, 2014, 2015) er på valg og kan ikke genvælges
Charlotte Rath (Roskilde) (2015) er på valg og kan genvælges
Line Lunde Larsen (Rigshospitalet) (2015) er på valg og kan genvælges
Steffen Birk (RH) (2014, 2015) er på valg og ønsker ikke genvalg
Allan Thimsen Pedersen (Esbjerg) (2015) er på valg og kan genvælges
Marie Bruun (Rigshospitalet) (2015) er på valg og ønsker ikke genvalg
Revisor
(vælges for 3 år ad gangen, genvalg højst 1 gang, § 12):
Anders Sode West (2015) er ikke på valg.
Lægevidenskabelige selskabers Repræsentantskab
(formanden + så mange som medlemstallet berettiger til, § 3. Vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. Max 5 år) – DNS har ret til 7 repræsentanter i 2016.
Mads Ravnborg (Odense) (2013, 2014, 2015) er på valg og kan genvælges
Steffen Birk (Rigshospitalet) (2015) er på valg og ønsker ikke genvalg
Christina Rostrup Kruuse (2015) er på valg og kan genvælges
Bo Biering-Sørensen (Glostrup) (2013, 2014, 2015) er på valg og kan genvælges
Flemming W. Bach (Aalborg) (2014, 2015) er på valg og kan genvælges
Hanne Krarup Christensen (Bispebjerg) (2013, 2014, 2015) på valg og kan genvælges
Jakob Christensen (Århus) (2013, 2014, 2015) er på og kan genvælges
Uddannelsesudvalgets aktuelle sammensætning:
Formand
Erik Danielsen, Århus (2013)
A-kursusledelsen:
Helle Thagesen, Roskilde (2009)
Clarissa Crone, Rigshospitalet (2012)
Bestyrelsesrepræsentant:
Line Lunde Larsen Glostrup (2015), 1.supl. Steffen Birk (2015), 2.supl. Allan Thimsen Pedersen (2015)
Region Øst:
PKL: Anne-Mette Hejl, Rigshospitalet (2013)
YN: Sonja Holm Yildiz (2015)
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Region Syd:
YN: Joanna Gesche (2016)
Region Nord:
PKL: Erik Danielsen, Århus (2005)
YN: Malin Carmland Århus (2015)
Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse
(vælges for 8 år, 1 NM, 1 NK, 1 NF):
Jesper Kelsen (RH) (2014)
Helle Thagesen (Roskilde) (2009)
Clarissa Crone (RH) (valgt af DSKN 2012)
Delegerede til WFN
(vælges for 4 år, genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange, § 3):
Gundhild Waldemar (RH) (2007, 2011, 2015) er ikke på valg
Der skal vælges en suppleant
Delegerede til EAN
Formanden for DNS er delegat til EAN
UEMS og EBN
Mette Lindelof (2014, 2015) genopstiller
Klaus Hansen (2014, 2015) genopstiller
DRG-gruppen
Per Sidenius
Jesper Gyldenborg
Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer
(Bestyrelsen vælges på YNNN’s egen generalforsamling)
Øst:
Julie Richter Hansen -formand
Mai Bang Poulsen - kasserer
Sonja-Holm-Yildiz
Tua Vinther-Jensen
Kristian Steen Frederiksen - suppleant
Nord:
Malin Carmland - sekretær
Agnes Witt - næstformand
Syd:
Asta Theodorsdottir
Anne-Mette Søltoft
NK:
Alexander Lilja (NK øst)
Arzu Bilgin (NK nord) – suppleant
Landsdækkende klinisk database for demens
Peter Johannsen
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Neuorlogisk National Behandlingsvejledning (nNBV) Styregruppe
Formand: overlæge Mads Ravnborg, Odense (2013)
næstformand & webansvarlig: afdelingslæge Siska Frahm-Falkenberg, Rigshospitalet Glostrup
(2012)
PhD-studerende Anders Sode West, Rigshospitalet Glostrup (2012)
afdelingslæge Claus Ziegler Simonsen, Århus (2013)
overlæge Henrik Boye Jensen, Odense (2013)
overlæge Jesper Gyllenborg, Roskilde (2015)
overlæge Peter Johannsen, Rigshospitalet Blegdamsvej (2013)
overlæge Søren Bak, Odense (2013)
afdelingslæge Thomas Harbo, Århus (2015)
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