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Jesper Erdal (Herlev-Gentofte), formand (2016, 2017) er på valg og kan genvælges
Charlotte Rath (Roskilde) (2015, 2016) kan ikke genvælges
Line Lunde Larsen (RH) (2015, 2016) kan ikke genvælges
Marit Otto (AUH) (2017) er på valg og kan genvælges
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Malin Carmland (Aalborg) (2016, 2017) er på valg og kan genvælges
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Anders Sode West (2015) er på valg og kan genvælges.
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Formandsberetning 2017-2018
Selskabet har pr. 31.12.2017 727 medlemmer. Siden sidste generalforsamling er tilkommet 32 nye
personlige medlemmer.
Per Harmsen, Jette Jansen, Per Christian Sidenius, Claus Mosdal, Aage Harmsen og Jørgen Danielsen
er afgået ved døden.
DNS møder
Årsmødet i 2017 blev atter afholdt på Hotel Munkebjerg og havde rekordstor tilmelding med 189
deltagere.
Henning Andersen, Aarhus Universitetshospital holdt professorforelæsningen. De udenlandske
foredragsholdere var prof. Philippe Ryvlin (Lausanne, Schweitz): “Epilepsy surgery - state-of-theart
and future perspectives”; prof. Hugh Marcus (Cambridge): “CADASIL and other small vessel arteriopathies”
og prof. David Burn (Newcastle): ”Diagnosing Parkinson’s: When and How?”. Desuden var der flere
danske foredragsholdere og selvfølgelig: Neurobowl.
Der indkom rekord mange abstracts til Mogens Fog foredragskonkurrencen: 20, hvoraf 8 blev udvalgt
til konkurrencen. Vinder blev: Lene Duez: “Focal epileptiform discharges detected by magnetoencephalography and simultaneous electroencephalography”. Derudover modtog vi 29 posterabstracts, hvoraf alle blev accepteret til ophængning og deltagelse i posterkonkurrencen. Vinder af
posterprisen blev Nunu Lund.
Generalforsamlingen var knap så velbesøgt som resten af Årsmødet…
Jesper Erdal blev genvalgt som formand. Line Lunde Larsen, Malin Carmland og Charlotte Rath blev
genvalgt til bestyrelsen. Charlotte Dornonville de la Cour og Allan Thiemsen Petersen ønskede ikke
genvalg. I stedet blev Marit Otto valgt som repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi,
og Faisal Mohammad Amin som menigt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har efterfølgende
konstitueret sig som man kan se på http://neuro.dk/wordpress/om-dns/bestyrelse/
Efterårsmødet blev afholdt d. 6.10.2017 i samarbejde med Dansk Selskab for ALS og DANMODIS.
Det var et velbesøgt møde med 58 tilmeldte og nogle ekstra der dukkede op på dagen.
Prof. Stephen B McMahon fra King's College London holdt en spændende forelæsning: ”Why me?
Neurobiological mechanisms of pain vulnerability”.
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 5 nyhedsbreve, der
også har indeholdt invitationer til diverse faglige møder.
Lundbeckfondens neurologiske scholarstipendier
-4-

DNS' generalforsamling lørdag den 17. marts 2018

DNS fik efter ansøgning atter tildelt 1.4 mio. DKK af Lundbeckfonden til uddeling af scholarstipendier i 2017. Vi fik som sædvanligt gode ansøgninger. Bedømmelsesudvalget valgte de 11 bedste,
som hver blev tildelt et Scholarstipendium. Projekterne kan ses på http://neuro.dk/wordpress/forskning/scholarstipendier/.
Tak til bedømmelsesudvalget: Rigmor Jensen, Grethe Andersen, David Gaist og John Vissing.
Vi håber at samarbejdet med Lundbeckfonden fortsætter i 2018.
Lundbeckfonden – to store tematiske hjerneforsknings opslag på i alt 250 mio. kr.
Med opslaget af to store tematiske programmer indenfor hjernesygdomme er Lundbeckfonden
klar til at støtte ny dansk hjerneforskning med op til 250 mio. kr. i 2018. Det største opslag fokuserer på personlig medicin og bakker dermed op om den nationale strategi på området.
Det ene opslag på 100 mio. kr. retter sig mod projekter, der vil se nærmere på årsagerne til
hjernesygdomme, mens det andet på 150 mio. kr. handler om personlig medicin i forbindelse
med sygdomme i hjernen.
Ansøgningsfristen for opslaget om årsagen til hjernesygdomme er d. 22. marts 2018, mens
der er frist d. 19. april 2018, hvis man vil søge om støtte til projekter om personlig medicin i
forbindelse med hjernesygdomme. Læs mere om opslagene og ansøgningsproceduren her:
https://www.lundbeckfonden.com/wp-content/uploads/What-causes-Brain-Disease.pdf og
https://www.lundbeckfonden.com/wp-content/uploads/Personalised-Medicine.pdf
European Academy of Neurology
EAN afholdt en velbesøgt 3. kongres i Amsterdam i 2017. I år afholdes kongressen i Lissabon 16.-19.
juni.
EAN er et aktivt selskab med mange tilbud, som vi som medlemmer af DNS har adgang til: grants og
fellowships for læger under uddannelse i neurologi, et ”Guideline Reference Center”, div. arbejdsgrupper inkl. the Scientific Panels’ Management Group mm. Vi opdaterer løbende afsnittet på hjemmesiden.
World Congress of Neurology
Efter succesen med afholdelsen af EAN i 2016 bød DNS på at være værter for World Congress of
Neurology i 2021. Vi var gennem en længere udvælgelsesproces og endte med at være blandt de
sidste 3 kandidatbyer. Men den sidste afstemning vandt Rom. Der er jo heldigvis også dejligt.
Men København bliver alligevel vært for en stor international neurologikongres i 2021: The International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) afholder deres ”International Congress of
Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2021” i Bella Center Copenhagen. En flot indsats af
DANMODIS.
Specialevejledningen for neurologi
DNS har i 2017 som selskab og via vor repræsentant i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning været involveret i færdiggørelsen af den nye reviderede specialevejledning for neurologi.
Den nye specialevejledning trådte i kraft d. 1.6.2017. Der har efterfølgende været nogle mindre primært
sproglige – justeringer. Seneste version er fra 19.1.2018 og ligger på SST’s hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/planlaegning/specialeplanlaegning/gaeldende-specialeplan/~/media/FA639968ADD949CE9A966CAEA9DFBBBC.ashx
Akutmedicin
Sundhedsstyrelsen har besluttet at oprette et nyt speciale: Akutmedicin. En arbejdsgruppe under
SST er kommet med et forslag til målbeskrivelsen og sammensætningen af speciallægeuddannelsen. Vi finder det bekymrende at målbeskrivelsen indeholder mange neurologiske kompetencer
uden tilsvarende uddannelse. Vi har skrevet til SST om dette og opfordret til samarbejde om beskrivelsen af snitfladen mellem specialerne
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Mangel på neurologer og 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.
I efteråret har der været flere artikler i Berlingske Tidende om manglen på neurologer (se neuro.dk
under ”Seneste indlæg”). Dette medførte debatindlæg og diskussioner i diverse medier og
Sundhedsministeren blev kaldt i samråd om problemet (interesserede kan se samrådet her:
http://ft.dk/udvalg/udvalgene/SUU/kalender/29915/samraad.htm). DNS har efterfølgende skrevet
til Ellen Trane Nørby og efterspurgt oprettelsen af flere Hoveduddannelsesforløb. Hun har sendt et
høfligt svar: http://neuro.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/6f5dc04bc43c622b5
4c0b9a3fb34c749.pdf
En arbejdsgruppe nedsat under DNS har udarbejdet en rapport med status over manglen på speciallæger i neurologi og pågående rekrutteringsindsatser – sidstnævnte til inspiration og til brug for
strategiske indsatser. Rapporten er lagt på hjemmesiden: http://neuro.dk/wordpress/speciallaegemangel-og-rekruttering/

Jesper Erdal
Formand
___________________________________________________________________________
Beretning fra formanden for nNBV-styregruppen.

nNBV blev åbnet for opslag ved DNS årsmødet 2015, og har således fungeret i 3 år. Dokumentporteføljen var ved åbningen beskeden, men siden da, er antallet af dokumenter steget betydeligt, og
rammen for platformen er tæt på at være udfyldt. Antallet af opslag var ultimo 2016 15-20.000
hits/måned, og denne er nu steget til 20-25.000 hits/måned. 2.revisionsrunde har været i gang siden ultimo 2017.

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
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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.
2.årlige revision omfatter
•
•
•

opdatering af informationen i eksisterende dokumenter
tilføjelse af nye dokumenter
forbedring af operationaliseringen. Dette foranlediget af at en del dokumenter har ”blind
ends”, i form af vendinger som ”seponering af behandlingen er en specialistopgave”, eller
”behandlingen fortsættes i 3 måneder eller efter klinisk skøn”!

Derudover arbejdes der fortsat på omklassifikation af et antal strategidokumenter til instrukser, opdeling dokumenter mhp. tilpasning af disses størrelse, fjernelse af baggrundsstof (epidemiologi,
ætiologi, patogenese) og omdisponering af teksten, således at den kliniske problemstilling/opgave
præsenteres i starten af instruksen fulgt af omstændighederne.
Der har i årets løb været en del udskiftninger i redaktionsgrupperne, og meget glædeligt er yngre
neurologers interesse for arbejdet steget. Således var der for nyligt 7 velkvalificerede ansøgere til
en YN plads i redaktionsgruppe E.
Næste styregruppemøde bliver 18. april i Odense.
Mads Ravnborg
Styregruppeformand for nNBV
__________________________________________________________________________

Beretninger fra udvalg og delegerede

Uddannelsesudvalget 2017
Der er afholdt 3 møder og den 3. workshop 1. maj 2017.
Workshop
1. maj 2017 blev afviklet 3. Workshop for de uddannelsesansvarlige overlæger og yngre læger med
deltagelse af 30 personer Det overordnede formål er fortsat at sikre et uddannelsesmæssigt
neurologisk netværk i Danmark og sikre implementering af målbeskrivelsen og
kompetencevurdering i afdelingerne på ensartet måde i landet. I år blev der arbejdet 1 ”
Hverdagens udfordringer for uddannelse i afdelingen. ” med oplæg af ovl Karen Skjelsager. samt”
Håndtering af Det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb” med oplæg og workshop v/ Karen
Norberg, fra Sundhedsuddannelser, Koncern HR ▪ Region Midtjylland. Næste workshop bliver
afviklet efter ny evaluering af behov og emner i uddannelsesudvalgene.
A-kurser
Efter revisionen af A-kursernes indhold og form er kurserne nu under afvikling. Der tilstræbes at
sikre en afbalanceret fordeling af klinik og relevant para-klinik. Samtidig ønskes fokus på den mest
optimale undervisningsform. Der har derfor været afviklet møde for delkursus lederne mhp. debat
om optimering af pædagogikken. Her er specielt fokus på nye undervisningsformer som Team based- Learning. Denne undervisningstype der anvendes i stigende grad prægraduat, og som skaber
større deltager involvering, men kræver en højere grad af forberedelse af alle deltagerne.
-7-
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Der planlægges afholdt en ny A-kursus workshop for A-kursusledere 11.4. 2018 i Roskilde med fokus
på erfaringsudveksling og pædagogik ved brug af f.eks. team based learning.
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, er fokus især at skabe viden om neurologi hos disse grupper.
Rekrutterings opgaven er fælles og der er muligheder for tiltag individuelt samt på organisatorisk
niveau fra universitet, afdeling, hospital og til region.
DNS har arbejdet med en rapport som idekatalog for mulig tiltag som kan iværksættes på alle led i
sundhedsvæsenet.
UEMS
Der har ikke været deltagelse i UEMS aktiviteter som har fokus på fælles europæisk specialist
uddannelse.
Den neurologiske profil er opdateret og sendt til DNS.
Til slut en stor tak til Peer Tfelt-Hansen for sin store indsats med udarbejdelse af guide til den
neurologiske undersøgelse rettet imod yngre læger i intro- eller hoveduddannelsesstilling som
neurolog samt basislæger, studerende og andre interesserede. Findes på hjemmesiden
www.neurous.dk
Erik Hvid Danielsen.
Neurologisk afdeling Aarhus
Kursusledelsen for den teoretiske videreuddannelse i neurologi
Den nye kursusrække er godt i gang. Alle kurserne er nu tilpasset den neurologiske målbeskrivelse.
De nye kurser har fået rigtig gode evalueringer. Der har været problemer med at nogen kursister
tager kurserne 2 gange for at lære så meget som muligt. Dette skal der sættes en stopper for. Jeg vil
derfor fremover give afdelingerne og den uddannelsesansvarlige overlæge besked hvis det opdages. Derudover er det blevet indskærpet overfor kursisterne at dette er forbudt.
Delkursusleder af kurset ”Rygsygdomme og smerter” blev overlæge Helge Kasch. Kurserne i ”Neuromuskulære sygdomme 1 + 2”, har ændret delkursusleder så det nu er professor John Vissing.
DNS har netop besluttet at formalisere en rolle for et medlem udpeget af DSKN til at koordinere og
sikre det neurofysiologisk indhold i a-kursusrækken. Denne rolle blev tidligere uofficielt varetaget af
overlæge Clarissa Crone i direkte forlængelse af den stilling som delkursusleder for neurofysiologien
som forsvandt efter nedlæggelsen af neurofysiologien som speciale. DSKN vil snarest udpege et
medlem.
Den 11. april 2018 er alle delkursusledere indkaldt til et arbejdsmøde med bla. erfaringsudvikling.
Der udover vil Mette Krogh Christensen, Lektor, Ph.d. fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health Aarhus Universitet afholde et inspirationsoplæg om teambased learning og Barbara Bøgsted Knudsen AC-fuldmægtig og Projektleder for logbog.net vil undervise i den elektroniske
logbog.
Igen i år er budgettet til afholdelse af de neurologiske speciale-specifikke kurser (A-kurserne) reduceret. Der skal spares 7 % svarende til 50.045 kr. i forhold til det ansøgte beløb.
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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. I Styregruppen er ligeledes
DSAM og Alzheimerforneingen repræsenteret.
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. Der er løbende foretaget små justeringer af indikatorer og de data der skal indberettes. Databasens årsrapport kan ses her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniskekvalitetsdatabaser/kroniske-sygdomme/dansk-klinisk-kvalitetsdatabase-for-demens/
Databasens styregruppe

Navn
Peter Johannsen
Formand for databasen

Arbejdssted

Fagligt
selskab

Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Blegdamsvej, København

DNS

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
Lillian Mørch Jørgensen

Geriatrisk afdeling, Svendborg Sygehus, OUH

DSG

Geriatrisk funktion, Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital

DGS

Anne Olesen

Gerontopsykiatrisk Team, Regionspsykiatrien Horsens

DPS

Hanne Gottrup

Neurologisk afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade
Praktiserende læge & professor i almen medicin, Syddansk Universitet,
Odense

DNS

Frans Boch Waldorff
Birgitte Vølund

Helle Hare-Brun

Formand for Alzheimerforeningen
RKKP-kontaktperson for databasen, KCKS-Øst. (Fra 01/01/18: Thor
Schmidt)
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 = 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 afholdt international konference i Kyoto (16.-21. september 2017), hvor DNS formand Jesper Erdal deltog sammen med flere andre danske neurologer. Dansk Neurologisk Selskab har
budt ind med tilbud om værtskab i København for konferencen i 2021 i konkurrence med London,
Rom, og Marseille. Værtsbyen for 2021 blev valgt ved afstemning blandt de delegerede i WFN
Council efter præsentation af de 4 tilbud. Vinderen blev Rom. DNS vil forsøge igen ved en senere
lejlighed at få WFN konferencen til København.
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
Gunhild Waldemar
WFN delegeret i DNS

Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN)
Årsberetning YNNN 2017-2018
Foreningen Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologers formål er at varetage medlemmernes faglige og fagpolitiske interesser. Dette gør vi bl.a. ved at afholde uddannelsesarrangementer, deltage i rekrutteringsarbejdet til neurologien og sidde med i ansættelses- og uddannelsesudvalg.
Uddannelsesarrangementer
Igen i år lagde Torvehallerne i Vejle rammer til YNNN internatet, der er foreningen største arrangement. Det afholdes hvert år tredje weekend i januar. 120 medlemmer fra hele landet deltog.
Emnet var ’Neurologi ved systemisk inflammation & Hovedtransplantation – videnskab og etik’.
Strålende oplæg fra neurologer, neuroradiologer, rheumatologer og neurokirurger sikrede en lærerig og underholdende weekend.
Derudover afholdes en række aftenmøder. Fx er der i øst afholdt aftensmøde om neuroradiologi
på Rigshospitalet Neurologisk afd. og et aftenmøde om bevægeforstyrrelser på Bispebjerg Neurologisk afd. I nord er afholdt et aftenmøde om organdonation på Aarhus Universitetshospital Neurokirurgisk afd.
Rekruttering
YNNN har deltaget i rekrutteringsarbejdet landet over. I øst stod vi igen i år for karrieredagen på
Panum, hvor man bl.a. kunne tage en neuroquiz, lave et borehul og få målt sin nerveledningshastighed. På Rigshospitalet holdt vi rekrutteringsaftenmødet ’Kommende Neurolog’, hvor alle 50
pladser blev hurtigt booket og mange efterfølgende efterspurgte en gentagelse. Vi oplevede overvældende interesse ved begge arrangementer.
Bestyrelsen
Ved YNNNs generalforsamling i januar var der en del udskiftning i bestyrelsen. Stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Sonja Holm-Yildiz, Ditte Molin, Asta Theodorsdottir, Malin Carmland,
Agnes Witt og Julie Richter Hansen.
Med venlig hilsen
YNNN’s nuværende bestyrelse
Asger Toke Guld (øst), formand
Alexander Lilja-Cyron (NK, øst), næstformand
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Sara Skovbølling (øst), kasserer
Moshgan Amiri (øst), sekretær
Johan Stender (øst)
Sara Hesby Andreasen (øst)
Christopher Fugl Madelung (øst)
Lotte Vinge (nord)
Mikkel Agger (syd)
Nicolaj Laugesen (øst), suppleant
Tua Vinther-Jensen (øst), suppleant

Asger Toke Guld
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.
I 2017 har European Board of Neurology (EBN) fået ny præsident: Dr. Monique Reiff som erstatter
Alex Bisdorff der har været formand de seneste 8 år.
Der har været to møder i EBN i det forgangne år, et i Amsterdam i forbindelse med EAN i juni 2017
og et i december 2017 i Rennes. 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.
Board eksamen.
Vedrørende European Board Examination in Neurology ligger den i forbindelse med EAN kongressen i Lissabon. EBN’s arbejde med at gøre eksamen bedre og med at forsøge at få den til at afspejle
de 7 lægeroller fortsætter, det er håbet at kunne tiltrække flere deltagere til eksamen og der er
sendt flyers ud til de nationale selskaber og repræsentanterne bedes gøre reklame for eksamen
hjemme.
Det svenske firma orzone der er specialist i medicinsk simulation og træning indgik i 2016 partnerskabsaftale omkring udførelse af eksamen (særlig aflæsning af MCQ). Dette gik godt i Amsterdam,
for nuværende arbejdes videre med at forebygge snyd til eksamen, særligt problematiseres at der
er internetadgang under eksamen.
Det er i pipeline at gøre eksamen mere interaktiv vha radiologi og videocases og der arbejdes på
dette frem mod eksamen i Lissabon.
Der er sat en undersøgelse i værk angående hvilken effekt eksamen har på karreieren hos de der
har taget den. Undersøgelsen kører nu og resultaterne vil kunne forventes præsenteret ved mødet i
Brussel i november 2018.
MoU –Memorandum of Understanding.
Der er taget initiativ til en gruppe med 3 delegates fra hvert speciale der skal sikre et bedre og mere
formaliseret samarbejde med EAN. Der er lavet en deklaration/formålsbeskrivelse for denne gruppe
som skal underskrives af EAN præsidenten, dette er ”in-the-making”.
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
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indenfor Europa. Systemet er også gældende og synkroniseret med det amerikanske og canadiske
CME system.
I EBN beklages den manglende nordiske opbakning til CME systemet.
Der arbejdes på e-learning modulet e-brain og der ønskes kompetente reviewere til dette. Ut.
havde initielt meldt mig sammen med den norske delegat, men opgaven var uoverskueligt stor og
med utroligt korte deadlines hvilket gjorde at jeg igen måtte trække mig og nordmanden ligeså, der
er siden ikke fundet nye reviewers, men der arbejdes på en ny måde at gøre det på så det ikke bliver en så uoverskuelig opgave.
EBN hjemmesiden
Er blevet opdateret i 2017 og der er kommet nyt logo.
Næste møde i EBN er i forbindelse med EAN kongressen i Lissabom og i november er der endagsmøde i Brussel.
Jeg vil igen igen 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):
Jesper Erdal (Herlev-Gentofte), formand (2016, 2017) er på valg og kan genvælges
Charlotte Rath (Roskilde) (2015, 2016) kan ikke genvælges
Line Lunde Larsen (RH) (2015, 2016) kan ikke genvælges
Marit Otto (AUH) (2017) er på valg og kan genvælges
Faisal Amin (Glostrup) (2017) er på valg og kan genvælges
Malin Carmland (Aalborg) (2016, 2017) er på valg og kan genvælges

Revisor
(vælges for 3 år ad gangen, genvalg højst 1 gang, § 12):
Anders Sode West (2015) er på valg og kan genvælges.
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 8 repræsentanter i 2017.
Jesper Erdal (Herlev-Gentofte) (2016, 2017) er på valg og kan genvælges
Mads Ravnborg (Odense) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) er på valg og kan ikke genvælges
Christina Rostrup Kruuse (Glostrup) (2015, 2016, 2017) er på valg og kan genvælges genopstiller
Hanne Krarup Christensen (Bispebjerg) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) er på valg og
kan ikke genvælges
Jakob Christensen (Århus) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) er på og kan ikke genvælges
Allan T. Pedersen (Esbjerg) (2017) er på valg og kan genvælges
Mette Lindelof (Herlev) (2017) er på valg og kan genvælges
Uddannelsesudvalgets aktuelle sammensætning:
Formand
Erik Danielsen, Århus (2013)
A-kursusledelsen:
Helle Thagesen, Roskilde (2009)
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)
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YN: Sonja Holm-Yildiz
Region Syd:
YN: Joanna Gesche (2016)
Anne Mette Find Homburg
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):
Helle Thagesen (Roskilde) (tiltrådte i 2009)
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, er ikke udpeget af DNS men af
DNO
Erik Danielsen (2017)
DRG-gruppen
Jesper Gyllenborg
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, Rigshospitalet (2016)
Overlæge Jesper Gyllenborg, Roskilde (2015)
Overlæge Morten Blaabjerg, Odense (2016)
Overlæge Lars Bendtsen, Rigshospitalet (2017)
Afdelingslæge Tina Dysgaard, Rigshospitalet (2017)
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