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Jesper Erdal (Herlev-Gentofte), formand (2016) er på valg og kan genvælges
Charlotte Rath (Roskilde) (2015, 2016) er på valg og kan genvælges
Line Lunde Larsen (RH) (2015, 2016) er på valg og kan genvælges
Charlotte D. De la Cour (RH) (2016) er på valg og ønsker ikke genvalg
Allan Thimsen Pedersen (Esbjerg) (2015, 2016) er på valg og ønsker genvalg
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Formandsberetning 2016-2017
Selskabet har pr. 31.12.2016 medlemmer, hvoraf 3 er firmamedlemmer. Siden sidste generalforsamling er tilkommet 53 nye personlige medlemmer. 50 personlige medlemmer har meldt sig ud.
Mogens Laue Friis og Per Thorvaldsen er afgået ved døden.
DNS møder
Årsmødet i 2016 blev atter afholdt på Hotel Munkebjerg og havde 157 tilmeldte deltagere.
Professorforelæsning blev holdt af Finn Thorup Sellebjerg, Rigshospitalet. Der var inviteret en
række udenlandske foredragsholdere, der dækkede emnerne demyelinating neuropathies (prof.
BC. Jacobs, University Medical Center, Rotterdam), EAN: The organisation (prof. Günther Deuschl,
Christian-Albrechts-University Kiel), EVT (prof. W.H. van Zwam, Interventional Radiologist, Maastricht University Medical Centre) og tremor (prof. Günther Deuschl, Christian-Albrechts-University
Kiel). Desuden flere danske foredragsholdere og selvfølgelig: Neurobowl.
Der indkom 17 abstracts til Mogens Fog foredragskonkurrencen, hvoraf 8 blev udvalgt til konkurrencen. Derudover modtog vi 15 poster-abstracts, hvoraf alle blev accepteret til ophængning og
deltagelse i posterkonkurrencen. Mogens Fogh foredragskonkurrencen blev vundet af Páll Karlsson og Posterprisen af Toke de Koning Svendsen.
Ved generalforsamlingen blev bestyrelsen fornyet ved valg af ny formand: Jesper Erdal og nye
medlemmer: Charlotte Dornonville de la Cour og Malin Carmland. Charlotte Rath, Line Lunde Larsen og Allan Thiemsen Petersen blev genvalgt.
Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Line Lunde Larsen som
fortsatte som næstformand, Malin Carmland som sekretær og web ansvarlig, Charlotte Rath som
kasserer. Den samlede bestyrelse kan findes på http://neuro.dk/wordpress/om-dns/bestyrelse/.
Efterårsmødet blev afholdt den 7. oktober 2016 i IDA Mødecenter med 62 deltagere. Mødestedet
var valgt ud fra den korte afstand fra Hovedbanegården og de gode mødefaciliteter. Dansk NeuroOnkologisk Gruppe og Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi beskrev udviklingen inden for
deres subspecialer i to sessioner af hver 45 minutter. Professor Gert Kwakkel, Dept. Rehabilitation
Medicine, Amsterdam holdt en forelæsning om rehabilitering efter apopleksi. Morten Blaabjerg og
Bo Traberg Kristensen tog sig af årets 2 kasuistikker. Dagen sluttede af med en status over bestyrelsens og uddannelsesudvalgets projekter. De fremmødte gav udtryk for stor tilfredshed med
programmet.
DNS´videnskabelige panel
Bestyrelsen har tidligere nedsat et videnskabeligt panel, som vi i årets løb har konsulteret i forbindelse med, at vi har arrangeret Årsmødet og Efterårsmødet. Vi takker for hjælpen.
Repræsentanter i udvalg, arbejdsgrupper, til høringssvar mm.
DNS har udpeget en række repræsentanter til diverse udvalg, arbejdsgrupper, høringsbesvarelser
etc. Vi vil gerne takke de mange der har bidraget til disse vigtige opgaver.
Neuro.dk og nyhedsbreve
Bestyrelsen har i det forløbne år bestræbt os på at opdatere hjemmesiden med informationer om
de mange aktiviteter i selskabet og det neurologiske samfund. Vi har udsendt 7 nyhedsbreve, der
også har indeholdt invitationer til diverse faglige møder.
Lundbeckfondens neurologiske scholarstipendium
DNS fik efter ansøgning atter tildelt 1.4 mio. DKK af Lundbeckfonden til uddeling af scholarstipendier i 2016. Vi fik som sædvanligt mange gode ansøgere. Bedømmelsesudvalget valgte de 9 bedste ansøgninger, som hver blev tildelt et Scholarstipendium. Projekterne kan ses på
http://neuro.dk/wordpress/forskning/scholarstipendier/.
Vi håber at samarbejdet med Lundbeckfonden fortsætter i 2017.

-4-

DNS' generalforsamling lørdag den 1. april 2017

EAN 2016
EAN’s Second Annual Meeting blev afholdt i Bella Center 28.-31.maj. Der var knap 6.000 deltagere, og kongressen blev meget vellykket både fagligt og socialt. Der deltog mange danske neurologer, også mange yngre kolleger. Der var et utal af spændende præsentationer, bl.a. det nye
”Presidential Symposium”. Og så var det et ekstra plus at vejret var rigtigt godt! Det sociale arrangement: ”Meet the speakers” foregik på en lun ”Papirøen” med mange glade kongresdeltagere.
Se interview med EAN President Günther Deuschl (https://vimeo.com/168775174?lite=1).
WCN 2021
Bestyrelsen synes at afholdelsen af EAN 2016 var med til at styrke dansk neurologi. Vi besluttede
derfor at byde ind på at afholde World Congres of Neurology 2021. I samarbejde med Wonderful
Copenhagen har vi udarbejdet en omfattende ansøgning og har klaret os igennem flere udskillelser. Der er nu 4 kandidatbyer tilbage (København, London, Rom og Marseille). Vi har netop haft
site-visit af World Federation of Neurology’s udvælgelseskomité. Beslutningen om hvor kongressen skal afholdes tages ved mødet med de nationale delegater ved WCN 2017 i Kyoto i Japan til
september.
Specialevejledningen for neurologi
DNS har i 2016 som selskab og via vor repræsentant i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning været involveret i færdiggørelsen af den nye reviderede specialevejledning for neurologi.
Sundhedsstyrelsen udsendte den nye specialevejledning d. 3.3.2017, og det forventes at den er
implementeret d. 1. juni 2017. Den gældende og den nye specialevejledning kan ses på
http://neuro.dk/wordpress/specialevejledninger/.
Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan
Neurologien varetager stadig flere og større opgaver samtidig med, at der er en betydelig mangel
på neurologer i hele landet. Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan handler om at planlægge,
hvor mange speciallæger vi skal uddanne 2018-2022. Bestyrelsen har udarbejdet et høringssvar,
som vi har sendt til Sundhedsstyrelsen, hvor arbejdet nu fortsætter.
Status for rekruttering af yngre læger til neurologien
Det har i flere år været svært at rekruttere tilstrækkeligt antal yngre læger til neurologien. Det
har bl.a. betydet, at der har været ledige hoveduddannelsesstillinger. Samtidig er neurologiens
opgaver vokset og udvidet, hvilket har medført at der i store dele af landet er en betydelig mangel på speciallæger i neurologi.
DNS har tidligere dannet os et overblik over manglen på speciallæger i neurologi. Nu ønsker vi at
danne os et overblik over faglige foreninger, aktiviteter og initiativer, der medvirker til rekruttering af yngre læger til neurologien. Med henblik på dette har vi nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe. Planen er at vi efterfølgende vil udarbejde en strategi for rekrutterings- og fastholdelsesarbejdet.
Jesper Erdal
Formand
___________________________________________________________________________
Beretning fra formanden for nNBV-styregruppen.
nNBV blev åbnet for opslag ved DNS årsmødet 2015, og har således fungeret i 2 år. Dokumentporteføljen var ved åbningen beskeden, men siden da, er antallet af dokumenter steget betydeligt, og rammen for platformen er ved at være udfyldt, og opslagsaktiviteten har været støt stigende og har det seneste halve år ligget på > 15.000 hits/måned. Styregruppen har som forberedelse til 1.revisionsrunde justeret vedtægterne, således at disse understøtter den ønskede udvikling af nNBV.
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nNBV har til formål at sikre hurtig og nem adgang til kort og koncis information om ”state of the
art” i diagnostik og behandling af neurologiske sygdomme. Epidemiologi, ætiologi, og patologi har
således kun plads i nNBV, såfremt det har direkte betydning for behandlingsprocesserne.
nNBV skal være en samling af kortfattede instrukser, som enkeltvist kan læses på få minutter,
og som skal redegøre udtømmende for den kliniske beslutningstagning og de dertil knyttede praktiske procedurer. Hvis der findes behov for at skabe et tværgående sammenhæng for et behandlingsområde, kan instrukserne suppleres med et strategidokument, som i mere fyldig prosa redegør for de kliniske overvejelser og strategier, som knytter sig til emnet.
Da emneområderne er mangeartede, valgte styregruppen fra starten at lade dispositionen være
relativ fri, med henblik på, ved fremtidige revisioner, at opnå en konvergens i form og disposition.
Som forberedelse til 1.årlige revision gennemgik styregruppen den 15.november 2016 alle dokumenter og kunne på denne baggrund opstille følgende anbefalinger for opdateringen:
1. Omklassifikation af et stort antal strategidokumenter til instrukser
2. Fjernelse af baggrundsstof (epidemiologi, ætiologi, patogenese)
3. Omdisponering af teksten, således at den kliniske problemstilling/opgave præsenteres i
starten af instruksen fulgt af omstændighederne.
4. Ved omfangsoverskridelse reduktion af tekstmængden eller opdeling i flere dokumenter.
Dette arbejde pågår, og 1.årlige revision forventes afsluttet i løbet af foråret. Tak til alle, som har
brugt tid og kræfter på nNBV opbygningen i styregruppen, redaktionsgrupperne og arbejdsgrupperne.
nNBV er slået igennem og er kommet for at blive!
Mads Ravnborg
Styregruppeformand for nNBV
___________________________________________________________________________

Beretninger fra udvalg og delegerede
Uddannelsesudvalget
Der er afholdt 3 møder og den anden workshop 26. maj 2016.
Workshop
26. maj 2016 blev afviklet Workshop for de uddannelsesansvarlige overlæger og yngre læger med
deltagelse af 30 personer Det overordnede formål er at sikre et uddannelsesmæssigt neurologisk
netværk i Danmark. Der arbejdes med implementering af målbeskrivelsen og kompetencevurdering i afdelingerne på ensartet måde i landet. I år blev der arbejdet med 360 graders evalueringer
og kompetencemetoderne MINI-CEX og kompetencekort. Næste møde 17. maj 2017 vil bl.a. omhandle tidlig opsporing og håndtering af uhensigtsmæssige forløb.
A-kurser
Som opfølgning på ønske fra DNS´ bestyrelse er der lavet revision af A-kurser ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer og økonomiske rammer. Efter diskussion i uddannelsesudvalget er kursusrækken revideret på indhold og fordeling af emner på kurser mhp at tilbyde den bedste evidensbaserede læring og højeste faglige niveau. Der tilstræbes at sikre en afbalanceret fordeling af
klinik og relevant para-klinik.
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Alle kurser bliver udbudt igen, og man opfordrer delkursusledere til at søge igen med udgangspunkt i A-kursusrapportens anbefalinger. Der var 1-3 ansøgere pr. kursus. Ansættelsesudvalg til
udpegning af kursusledere bestod af A-kursusleder Helle Thagesen, PKL fra Nord Erik Hvid Danielsen og Øst Anne-Mette Hejl, samt repræsentant fra region Syd Anne-Mette Homburg. Ansøgningsfristen var 15. juni.
Der blev planlagt og afholdt en A-kursus workshop for A-kursusledere 8. december 2016 med fokus på organisering, økonomi og pædagogik ved brug af f.eks. team based learning.
H-læge flytninger mellem regioner
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.
Henvendelsen blev behandlet på et fællesmøde mellem de tre videreuddannelsessekretariater. I
afgørelsen står ” Såfremt en uddannelseslæge ønsker at flytte vedkommendes hoveduddannelsesforløb til en anden videreuddannelsesregion, kræves accept af frigørelse fra aftalt ansættelse
på afgivende afdeling(er) samt forhåndstilsagn om tilsvarende ansættelse på modtagende afdeling(er). Herudover skal der foreligge accept fra såvel den afgivende som den modtagende videreuddannelsesregion.”
AMEE
I august deltog 6 danske neurologer i Association of Medical Education kongres ”AMEE” i Barcelona og fik inspiration til udbygningen af uddannelsen og organisering lokalt. Næste kongres er i
Helsinki fra 26.- 30. aug. 2017 og kan anbefales alle med opgaver og interesse inden for organisering og afvikling af medicinsk uddannelse.
Rekruttering
Rekruttering og manglende dækning af H-stillingerne er fortsat et problem på landsplan. 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 alle specialerne. Det har
specielt ramt neurologien. De sidste tal vedr. antallet af læger tilmeldt i KBU-forløb giver dog
håb om flere mulige ansøgere i årene fremover. For at få neurologien ind som et muligt karrierevalg hos studerende og helt unge læger, har fokus især været at skabe viden om neurologi hos
disse grupper.
Det er erfaringen, at det er særdeles vigtigt at få synliggjort neurologi og få de studerende og
yngre læger ind over dørtærsklen på de neurologiske afdelinger. Der har været iværksat lokale
tiltag som: Etablere klinikophold på neurologisk afdeling i et større omfang. Oprettelse af vikariater for studerende og præ-KBU læger. KBU stillinger er etableret på neurologiske afdelinger – i
Aalborg, Holstebro, og Odense. Der er øget antal pladser til studerende på Yngre Neurologers seminarer, samt der er afholdt undervisning om neurologiske emner målrettet KBU lægerne.
Herudover er der på en række afdelinger startet ansættelser af studerende i afdelingerne til faste
elektive opgaver og vikariater. Udfordring med universiteternes fremdriftsreform er en hindring
for ansættelser i vikariater under studiet samt antallet af forskningsårsstuderende i opgaver i
neurologiske og neurofysiologiske afdelinger.
Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er udkommet i opdateret version med mere fokus på neuro-rehabilitering og indførelse af kompetenceevaluering med f.eks. MiniCEX.
Interviewguide
Der er udarbejdet en revideret interviewguide til anvendelse i alle tre regioner til brug for ansættelsesudvalgene. Den kan findes på neuro.dk.
Logbog
Elektronisk Logbog er nu i gang for ansættelser med ansættelsesstart i 2016.
Task force gruppen har desværre ikke kunnet fortsætte sit arbejde pga. manglende resurser fra
deltagerne. Vi håber de årlige workshops for de uddannelsesansvarlige kan kompensere.
UEMS
Der har ikke været tilbagemeldinger fra UEMS repræsentanter.
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Der arbejdes aktuelt på at lave en opdatering på den neurologiske profil.
Erik Hvid Danielsen.
Neurologisk afdeling Aarhus

Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse i neurologi
I 2015 blev alle de specialespecifikke kurser (A–kurserne) revideret af en arbejdsgruppe, der var
nedsat af DNS uddannelsesudvalg. Der blev udfærdiget en rapport og en helt ny A-kursusrække.
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 para-kliniske undersøgelser f.eks. klinisk neurofysiologi skal være integreret i
undervisningen i de A-kurser, hvor de spiller den største rolle i udredningen.
Den nye kursusrække blev i foråret 2016 udsendt til alle medlemmer af DNS, således at alle speciallæger havde mulighed for at byde ind på at blive delkursusleder. Der indkom mange meget
kvalificerede ansøgninger, hvilket gjorde udvælgelsesprocessen svær. Som led i ansøgningen
skulle alle ansøgere udarbejde et forslag til kursusbeskrivelse, bl.a. skulle de beskrive den pædagogiske udformning af kurset herunder læringsmetoder. Udvælgelsen af de kommende delkursusledere blev foretaget af et ansættelsesudvalg nedsat af DNS’s uddannelsesudvalg. Ansættelsesudvalget bestod af overlæge, postgraduate klinisk lektor region Øst Anne- Mette Hejl, postgraduate
klinisk lektor region Nord og formand for DNS`s uddannelsesudvalg overlæge Erik Hvid Danielsen, Uddannelsesansvarlig overlæge region Syd Anne-Mette Homburg samt leder af de specialespecifikke kurser i neurologi, Overlæge Helle Thagesen.
Helle Thagesen var selv ansøger til kurset i klinisk neurologi 1 og udgik derfor af ansættelses udvalget, da det skulle besluttes, hvem der skulle have delkursus ledelsen af dette kursus.
Den nye A-kursus række og de nye delkurusledere er:
•
”Anfaldsfænomener og søvn”, overlæge, klinisk lektor Marianne Mikkelsen, Neurologisk
afdeling, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde. Overlæge, dr.med. Martin Fabricius,
Neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet.
•
”Bevægeforstyrrelser 1” Kristian Winge, Overlæge, Ph.d, Neurologisk afdeling, Sjællands
Universistets Hospital, Roskilde.
•
”Bevægeforstyrrelser 2”, Overlæge, Ph.d. Lena Hjermind, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet. Overlæge, lektor, Ph.d. Annemette Løkkegaard, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, København.
•
”Cerebrovaskulære sygdomme” Niels Hjort, overlæge, klinisk lektor, Ph.d. og Claus Z Simonsen, overlæge, klinisk lektor, PhD, Neurologisk afdeling, Århus Universitets Hospital.
•
”Demens og neuropsykologi”, Steen Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.
•
”Neuroinflammation”, overlæge Morten Blaabjerg, Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Overlæge Helle Hvilsted Nielsen, Neurologisk afdeling, OUH
•
”Klinisk neurologi 1”, Helle Thagesen, Overlæge, klinisk lektor, Neurologisk afdeling;
Sjællands Universitets Hospital, Roskilde, Steffen Birk, Ledende overlæge, Epilepsi hospitalet Filadelfia
•
”Klinisk neurologi 2”, Overlæge Daniel Kondziella, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet
•
”Neuromuskulære sygdomme 1 +2”, Overlæge, professor, dr.med. Henning Andersen Århus Universitets Hospital og overlæge, dr.med. Clarissa Crone, Rigshospitalet.
•
”Hovedpine”, Lars Bendtsen, overlæge, Ph.d., dr.med., klinisk lektor, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Glostrup.
•
”Neurorehabilitering”, Professor, overlæge dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen, Hammel Neurocenter – Universitetklinik for Neurorehabilitering.
•
”Social neurologi”, Lise Korbo, Ledende overlæge, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.
•
”Neuroonkologi”, Morten Blaabjerg, overlæge, forskningslektor, PhD, Preben Borring Andersen, overlæge, Neurologisk afdeling; Sjællands universitets Hospital, Roskilde.
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Der var ingen ansøgere til delkursusledelse af kurset ”Rygsygdomme og smerter” og kurset bliver
derfor udsat til 2018.
I november 2016 var alle de nye delkursusledere indkaldt til et arbejdsmøde med bl.a. erfaringsudvikling. Vi har planlagt at afholde endnu et møde i begyndelsen af 2018.
Det første nye kursus ”klinisk neurologi 2” blev afholdt i januar 2017 og fik rigtig gode evalueringer.
Igen i år fik vi ikke det fulde ansøgte beløb til A-kurserne. Der skal spares 10% på kurserne i
2017.
Helle Thagesen
Leder af de specialespecifikke kurser
Overlæge, Klinisk lektor, Region Sjælland

Udvalg for landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for demens.
Den landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for demensudredning er godkendt Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (www.RKKP.dk) og Sundhedsdatastyrelsen på basis af det tidligere forslag
godkendt 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
Navn

Arbejdssted

Fagligt
selskab

Peter Johannsen
Formand for databasen

Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Blegdamsvej,
København

DNS

Kjeld Andersen

Psykiatrisk afdeling, Odense, Region Syddanmark

DPS

Bodil Gramkow Andersen

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 i almen medicin, Syddansk Universitet, Odense

PLO

Birgitte Vølund

Formand for Alzheimerforeningen

Birgitte Rühmann

RKKP-kontaktperson for databasen, KCKS-Øst

Helle Hare-Brun

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

Birgitte Schneider

Datamanager Klinisk MåleSystem, KCKS-Øst

Shan Liu
Datamanager Analyseportal, KCKS-Øst
RKKP = Regionernes Kliniske Kvalitets Program. KCKS = Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik.

Overlæge Peter Johannsen
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.
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World Federation of Neurology (WFN)
Konferencer
WFN har ikke holdt konference siden sidste DNS årsmøde. De næste konferencer afholdes i Kyoto
(16.-21. september 2017, med abstract deadline 5. april) og i Dubai i efteråret 2019.
Dansk Neurologisk Selskab har budt ind med tilbud om værtskab i København for konferencen i
2021. København er blandt de foreløbigt 4 udvalgte mulige værtsbyer (de øvrige er London, Rom,
og Marseille). WFN præsident Raad Shakir og treasurer Wolfgang Grisold var sammen med repræsentanter fra Kenes på site visit i København den 1. marts 2017, hvor Bella Centret, Wonderful Copenhagen, DNS formanden Jesper Erdal og undertegnede sørgede for at de fik et godt indtryk af Dansk Neurologisk Selskab og mulighederne i København.
Værtsbyen for WFN konference i 2021 vælges ved afstemning blandt de delegerede ved WFN
konferencen i Kyoto.
Uddannelsesprogrammer
Et nyt initiativ i WFN er ”Departmental visits”, hvor unge neurologer fra Afrika eller Central- og
Sydamerika får mulighed for at besøge en neurologisk afdeling i en periode på 4-6 uger, med
henblik på inspiration og efteruddannelse, som kan bruges i arbejdet i hjemlandet. Foreløbig har
Tyrkiet, Norge, Canada, Østrig og Tyskland tilsluttet sig ordningen og tilbyder værtskab på konkrete afdelinger. Jeg vil foreslå, at DNS bestyrelsen overvejer om tilsvarende besøg kan tilbydes
af danske afdelinger.
Følg med i WFN aktiviteter
Hjemmesiden: wfneurology.org
Facebook: facebook.com/wfneurology
Twitter: twitter.com/wfneurology
LinkedIn: linkedin.com/world-federation-of-neurology
Gunhild Waldemar
WFN delegeret i DNS

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 2016 fortsat medlemsfremgang og havde ved årsskiftet 426 medlemmer,
hvoraf 25 var medicinstuderende med associeret medlemskab.
Arrangementer
I 2016 har foreningen udbudt faglige arrangementer til medlemmerne i alle regioner.
I Syd er der afholdt:
•
Fyraftensmøde om polyneuropati.
•
Fyraftensmøde om organdonation.
•
Akut neuro workshop med overlæge Daniel Kondziella og overlæge Joan Højgård fra Rigshospitalet.
I Nord er der afholdt:
•
Fyraftensmøde om søvnforstyrrelser.
I Øst er der indledt et nyt samarbejde med de regionale neurologiske, neurokirurgiske og neurofysiologiske afdelinger. Samarbejdet betyder, at der 2 gange årligt afholdes lokale aftenmøder i
samarbejde afdelingerne. I den forbindelse er der i år afholdt:
•
Aftenmøde på Neurologisk afd., Herlev Hospital: ”Neurologiens Grænseland”.
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•

Aftenmøde på Neurokirurgisk afd., Rigshospitalet: ”Non-aneurismale intrakranielle blødningskilder.
Derudover er der i Øst afholdt det årlige uddannelsesmøde:
•
Aftenmøde om uddannelse og læring.
Internat
YNNN’s hovedarrangement ”Internatet” blev traditionen tro afholdt i Vejle anden weekend i januar. Her deltog 135 engagerede YNNN’ere fra hele landet i en weekend med inspirerende og lærerige oplæg om ”Medulla, rødder og CSF”. Veloplagte og dygtige nationale undervisere samt Assoc. Prof. Dr. Johann Sellner fra Østrig, gjorde det til et særdeles vellykket arrangement med et
stort fagligt udbytte.
I Øst har vi igen i år repræsenteret de neurologiske, neurofysiologiske og neurokirurgiske specialer ved KU’s årlige ”Karrieredag”. I Nord har vi deltaget i NSM og Neurologisk afd. Aarhus Universitetshospital ”Rekrutteringsseminar” for præ-intro læger og medicinstuderende og i Syd har vi
deltaget i ”Speciale præsentationen” i Odense.
I forbindelse med EAN CPH 2016 arrangerede YNNN sammen med EAN-RRFS og overlæge Daniel
Kondziella hospitalsbesøg på Rigshospitalet med efterfølgende netværksmiddag. Besøget introducerede overvejende internationale, men også danske gæster til Rigshospitalets neurologiske klinik.
Bestyrelsen
YNNN takker de afgående bestyrelsesmedlemmer, Anne-Mette Søltoft og Mai Bang Poulsen for
deres store arbejde med planlægning af Internatet og årets øvrige arrangementer. Særlig tak til
Mai for det omhyggelige og omfattende arbejde som foreningens kasserer gennem 2 år. Derudover særlig stor tak til afgående formand Julie Richter Hansen, der har valgt at give stafetten som
formand videre, men heldigvis fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. Julie har med beundringsværdig indsats gennem 3 år varetaget formandsposten fortrinligt og bidraget stort til
YNNN’s gode udvikling og fremgang.
YNNN’s bestyrelse vil i 2017 fortsat arbejde for arrangementer i alle regioner med fokus på faglighed, uddannelse, netværk og rekruttering samt styrkelse af samarbejdet mellem neurologer og
neurokirurger. Bestyrelsen vil i år have et særligt fokus på at styrke samarbejdet med foreningerne for neurologi-interesserede medicinstuderende i de tre regioner mhp. rekruttering.
Bestyrelsen er konstitueret som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sonja-Holm-Yildiz (Øst) – formand
Agnes Witt (Nord)- næstformand
Tua Vinther-Jensen (Øst) - sekretær
Asger Toke Guld (Øst) – kasserer
Julie Richter Hansen (Øst)
Asta Theodorsdottir (Syd)
Sara Andreasen (Øst)
Ditte Molin (Nord)
Alexander Lilja-Cyron – NK (Øst)
Sara Skovbølling – suppleant (Øst)
Malin Carmland – suppleant (Nord)

Sonja Holm-Yildiz
Formand YNNN

DRG-udvalget
Ingen beretning modtaget.
_____________________________________________________________________
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UEMS og EBN
UEMS arbejder overordnet for en harmonisering af speciallægeuddannelserne inden for Europa,
hvert speciale har et Board i UEMS. I 2016 har man vedtaget ny struktur i UEMS med et advisory
board, der består af alle formændene for alle specialerne, som skal rådgive den centrale styregruppe. I European Board of Neurology (EBN) er der ikke sket nogen større ændringer.
Der har været to møder i EBN i det forgangne år, et i København i forbindelse med EAN i maj
2016 og et i november 2016 i Venedig. 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.
Opdateret oversigt over europæiske specialiseringskrav
Oversigten “European Training Requirements for Neurology” har været til gennemsyn hos EBN og
blev på mødet I København vedtaget dækkende I sin nuværende form. Jeg har vedhæftet denne.
Board eksamen
Vedrørende European Board Examination in Neurology ligger den i forbindelse med EAN kongressen i Amsterdam. EBN’s arbejde med at gøre eksamen bedre og med at forsøge at få den til at
afspejle de 7 lægeroller fortsætter.
Der var en del ændringer iværksat forud for eksamen i København og disse vurderedes at have
været en succes hvorfor eksamen i Amstardam vil foregå efter samme model. Det svenske firma
orzone der er specialist i medicinsk simulation og træning er indgået en partnerskabsaftale omkring udførelse af eksamen (særlig aflæsning af MCQ), og denne skal afprøves første gang i Amsterdam blev det vedtaget ved mødet i København. Økonomisk er eksamen stadigt afhængig af
støtte fra EAN. I forsøg på at opnå bedre økonomi er eksamensgebyret hævet for den kommende
eksamen.
Det har været overvejet hvorvidt den meget populære (og i England obligatoriske) engelske
board eksamen varetaget af Royal College of Physicians med fordel kunne lægges sammen med
UEMS board for at opnå stordriftsfordele. Med Brexit blev denne overvejelse skrinlagt ved mødet i
november, om end briterne forventes fortsat at deltage på samme vis som tidligere i UEMS arbejdet. Der er dog fortsat en del usikkerhed omkring konsekvenserne af Brexit i UEMS, hvor briterne
har mange centrale poster.
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 indenfor Europa. Systemet er også gældende og synkroniseret med det amerikanske og canadiske CME system. I 2016 er CME godkendelsesprocessen blevet gjort lettere. I EBN beklages
den manglende nordiske opbakning til CME systemet.
EBN hjemmesiden
EBN’s hjemmeside skal opdateres og det vedtages at købe assistance til dette.
Næste møde i EBN er i forbindelse med EAN kongressen i Amsterdam, hvor undertegnede repræsentant aktivt vil deltage i planlægningen og gennemførslen af European Board Examination.
Jeg vil igen benytte lejligheden til 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):
Jesper Erdal (Herlev-Gentofte), formand (2016) er på valg og kan genvælges
Charlotte Rath (Roskilde) (2015, 2016) er på valg og kan genvælges
Line Lunde Larsen (RH) (2015, 2016) er på valg og kan genvælges
Charlotte D. De la Cour (RH) (2016) er på valg og ønsker ikke genvalg
Allan Thimsen Pedersen (Esbjerg) (2015, 2016) er på valg og ønsker ikke genvalg
Malin Carmland (Aalborg) (2016) er på valg og kan genvælges
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.
Jesper Erdal (Herlev-Gentofte) (2016) er på valg og kan genvælges
Mads Ravnborg (Odense) (2013, 2014, 2015, 2016) er på valg og kan genvælges
Christina Rostrup Kruuse (Glostrup) (2015, 2016) er på valg og kan genvælges
Bo Biering-Sørensen (Glostrup) (2013, 2014, 2015, 2016) er på valg og kan genvælges
Flemming W. Bach (Aalborg) (2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016) er på valg og kan
ikke genvælges
Hanne Krarup Christensen (Bispebjerg) (2013, 2014, 2015, 2016) på valg og kan genvælges
Jakob Christensen (Århus) (2013, 2014, 2015, 2016) 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.suppl. Allan Thimsen Pedersen (2015)
Region Øst:
PKL: Anne-Mette Hejl, Rigshospitalet (2013)
YN: Sonja Holm Yildiz (2015)

- 13 -

DNS' generalforsamling lørdag den 1. april 2017
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
Delegat skal være speciallæge. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange
Mette Lindelof (2014, 2015, 2016) kan ikke genvælges
Klaus Hansen (2014, 2015, 2016) kan ikke genvælges
DRG-gruppen
Per Sidenius
Jesper Gyldenborg
Landsdækkende klinisk database for demens
Peter Johannsen
Neuorlogisk National Behandlingsvejledning (nNBV) Styregruppe
Formand: overlæge Mads Ravnborg, Odense (2013)
næstformand & webansvarlig: afdelingslæge Siska Frahm-Falkenberg, Rigshospitalet Glostrup
(2012)
DNS bestyrelsens repræsentant: overlæge Line Lunde, Rigshospitalet Glostrup (2016)
afdelingslæge Claus Ziegler Simonsen, Århus (2013)
reservelæge Frederik Winsløw, Hillerød (2016)
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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