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Valg af dirigent
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Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter.
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Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer (for 1 år):
(vælges for 1 år ad gangen, genvalg kun 2 gange, § 7):
Jesper Erdal (Rigshospitalet), formand (2016, 2017, 2018) kan ikke genvælges
Lise Leth Jeppesen (Århus) (2018) er på valg og kan genvælges
Gry Tanum (Bispebjerg) (2018) er på valg og kan genvælges
Marit Otto (AUH) (2017) er på valg og kan genvælges
Faisal Amin (Glostrup) (2017, 2018) er på valg og kan genvælges
Malin Carmland (Aalborg) (2016, 2017, 2018) kan ikke genvælges

5.

Valg til poster, udvalg m.m.

6.

Valg af revisor (vælges for 3 år)
Charlotte Rath (2018) er ikke på valg

7.

Eventuelt
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Formandens beretning 2017-2018
Selskabet har pr. 31.12.2018 720 medlemmer. Siden sidste generalforsamling er tilkommet 80
nye personlige medlemmer. 20 personlige medlemmer har meldt sig ud.
6 er afgået ved døden: Bent Anthonisen, Inge Kruuse, John Bestle, Jens Buhl, Rolf Bang Olsen og
Per Kærgaard Bjerre
DNS møder
Årsmødet i 2018 blev atter afholdt på Hotel Munkebjerg og havde rekordstor tilmelding med 201
deltagere. Prof. Messoud Ashina, Rigshospitalet Glostrup holdt professorforelæsningen. De udenlandske foredragsholdere var Prof. Peter J. Goadsby (King's College, London): Updates on novel
migraine treatment, incl. the CGRP anti-body, Prof. Bastiaan R. Bloem (Parkinson Center Nijmegen, Holland): Gait and Balance og Prof. Benjamin Greenberg (UT Southwestern Medical Center,
USA): Myelopathies.
Desuden var der flere danske foredragsholdere og selvfølgelig: Neurobowl.
Der indkom 21 abstracts til Mogens Fog foredragskonkurrencen, hvoraf 8 blev udvalgt til konkurrencen. Vinder blev: Agneta Snoer: Cluster headche beyond the pain phase: A prospective study
of 500 attacks, og Thor Ameri Chalmer: Early versus later treatment start in multiple sclerosis – a
register based cohort study. Derudover modtog vi 29 posterabstracts, hvoraf alle blev accepteret
til ophængning og deltagelse i posterkonkurrencen. Vinder af posterprisen blev Helle Al-Hakem:
Is IGOS representative of the GBS population? Epidemiologi of Guillain-Barré syndrome in Denmark.
Vi havde flyttet generalforsamlingen til lørdag morgen, hvilket medførte et langt større fremmøde
end tidligere! Vi vedtog bl.a. nogle ændringer af vedtægterne, se referatet af generalforsamlingen
her. Gudrun Boysen, Olaf Paulson og Jes Olesen blev valgt som danske æresmedlemmer. Professor Nick Wood og professor David Burn, som begge har undervist på talrige møder og kurser i
Danmark, blev valgt som udenlandske æresmedlemmer. Der var kampvalg til bestyrelsen og resultatet af valget og konstitueringen blev: formand Jesper Erdal, næstformand Faisal Mohammad
Amin, repræsentant for dansk neurofysiologisk selskab Marit Otto, kasserer Gry Tanum, faglig sekretær Malin Erika Carmland, menigt medlem Lise Leth Jeppesen. Kritisk revisor Charlotte Rath.
Efterårsmødet blev afholdt d. 5.10.2017 i samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi og Dansk
Selskab for Søvnmedicin. Det var et velbesøgt møde med 65 tilmeldte og nogle ekstra der dukkede op på dagen.
Professor Oskar Hansson (Lunds Universitet) holdt en spændende forelæsning: ”Biomarkører ved
demenssygdomme”.
DNS´videnskabelige panel
Bestyrelsen har 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 6 nyhedsbreve, der
også har indeholdt invitationer til diverse faglige møder.
Lundbeckfondens neurologiske scholarstipendier
DNS fik efter ansøgning atter tildelt 1.4 mio. DKK af Lundbeckfonden til uddeling af scholarstipendier i 2018. Vi fik som sædvanligt mange gode ansøgninger. Bedømmelsesudvalget valgte de
bedste, som hver blev tildelt et Scholarstipendium. Projekterne kan ses her.
Tak til bedømmelsesudvalget for deres store indsats: Rigmor Jensen, Grethe Andersen, David Gaist og John Vissing. Vi håber at samarbejdet med Lundbeckfonden fortsætter i 2019.
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European Academy of Neurology
EAN afholdt en velbesøgt 4. kongres i Lissabon i 2018. I år afholdes kongressen i Oslo 29.6.-2.7.
2019. Husk at du får rabat som medlem af DNS, se hjemmesiden.
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.
Specialevejledningen for neurologi
DNS har i 2018 som selskab og via vor repræsentant i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning (undertegnede) været involveret i den løbende justering af specialevejledning for neurologi.
Den nye specialevejledning trådte i kraft d. 1.6.2017. Der har efterfølgende været nogle mindre
justeringer. Seneste version er fra 17.1.2019 og ligger på SST’s hjemmeside.
Mangel på neurologer og rekruttering af yngre læger til neurologien
En arbejdsgruppe nedsat under DNS udarbejdede op til sidste generalforsamling en rapport med
status over manglen på speciallæger i neurologi og pågående rekrutteringsindsatser – sidstnævnte til inspiration og til brug for strategiske indsatser. Som opfølgning har bestyrelsen holdt
møde med repræsentanter for Sundhedsstyrelsen og den 15.08.18 var en delegation fra bestyrelsen til møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Ministeren udtrykte stor forståelse for problemstillingen, som vil kræve et langt sejt træk at løse. Udover ministeren deltog departementschef Per Okkels samt kontorchef Lene Brøndum Jensen.
Indenfor neurorehabilitering er manglen på neurologer bekymrende stor. DNS har nedsat en lille
arbejdsgruppe, der vil komme med forslag til indsatser.
Med det udvidede tidsvindue for endovaskulær behandling af storkarsapopleksi forventer vi at
denne behandling fremover kan tilbydes endnu flere patienter. Det er nødvendigt at vi sikrer os at
vi har tilstrækkelige specialister til at udføre behandlingen, særligt interventions neuroradiologer,
som der kun er relativt få af. DNS har derfor nedsat en arbejdsgruppe sammen med Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Neuroradiologisk Selskab for og Dansk Neurokirurgisk Selskab til at
vurdere området.
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
LVS fyldte 100 år i år, og fejrede det med et spændende jubilæumsmøde d. 25.01.2019 med temaet: ”Skal lægen tilbage i førersædet?” Årets Marie og August Krogh Prisen blev uddelt ved jubilæumsmødet og tildelt Gunhild Waldemar for hendes bidrag til forskning og uddannelse inden for
demens. Et stort tillykke fra DNS.
Dette er min sidste beretning efter 3 år i formandsstolen. Jeg vil gerne takke alle de mange kolleger jeg har samarbejdet med i de 3 spændende år. DNS er et stort og aktivt selskab, med mange
unge engagerede medlemmer – det tegner godt for fremtiden!
Jesper Erdal
Formand
___________________________________________________________________________
Beretning fra nNBV-styregruppen
nNBV har nu i 4 år sikret hurtig og nem adgang til kort og koncis information om diagnostik og
behandling af neurologiske sygdomme i Danmark. Antallet af dokumenter er det seneste år kun
steget beskedent, og fremadrettet vil det overvejende være nye behandlinger, som vil give behov
for nye dokumenter. Antallet af opslag var i starten af 2018 ca. 20.000 hits/måned, mens denne
siden september 2018 har været over 25.000 hits pr måned.
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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.
Yngre neurologers interesse for arbejdet er fortsat stor, og der er typisk 4-6 ansøgere til vakante
redaktionsgruppepladser.
Næste styregruppemøde bliver 18.april i Odense
Mads Ravnborg
Styregruppeformand for nNBV
__________________________________________________________________________

Beretninger fra udvalg og delegerede

___________________________________________________________________________

Uddannelsesudvalget 2018

I 2018 har der været afholdt 3 møder.
A-kurser følges og evalueringer præsenteres. Generelt går det godt med at kvaliteten af kurserne
og der arbejdes med en tiltagende aktivering af kursisterne.
A-kursus workshop blev afholdt d. 11. april 2018 i Roskilde. Emnet var motivation og læring med
oplæg fra ledende overlæge, PKL Ellen Holm. Desuden var der plads til en gennemgang af de
praktiske opgaver som A-kursus ledere og en erfaringsudveksling. Vi planlægger en senere opfølgende workshop. Se endvidere beretning vedr. A-kurser.
Rekruttering: vi har fortsat fulgt udviklingen af besættelser af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb. Generelt går det godt med besættelser af introduktionsforløb i alle tre regioner.
I 2018 har der igen været vakante H-forløb i region Nord og Syd, mens interessen for H-forløb i
region Øst har været bevaret med ca. 2,5-3 gange ansøgninger som der er forløb. Der spores dog
en bedring af besættelsen af H-forløb i region Syd og Nord i forhold til tidligere år.
KBU forløb: Vi har fulgt implementeringen af KBU forløb i alle tre regioner. Generelt er der tilfredshed med KBU forløbene, som giver neurologi en mulighed for tidlig introduktion til specialet.
Det er dog en større opgave at oplære disse nyuddannede læger.
Inspektorrapporter fra de neurologisk afdelinger Kolding, Viborg, Aalborg, Sønderborg og Herlev
har været gennemgået og diskuteret.
Akut medicin: målbeskrivelse i det nye speciale foreligger nu. Der er flere neurologiske kompetencer. Hoveduddannelsesforløb er under udarbejdelse og det er meget forskelligt hvor meget (eller lidt) neurologi der kommer til at indgå i forløbene.
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Workshop for uddannelsesansvarlige overlæger og UKYL afholdes i Nyborg 9. maj 2019. Vi har
inviteret uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen til at facilitere en dag om etablering
og implementering af uddannelseskultur. Læringsmålet er udarbejdelsen af egen handleplan.
Anne-Mette Hejl
Bispebjerg Hospital

Beretning fra 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. Kurserne får generelt top evalueringer.
DNS vedtog sidste år at formalisere en rolle for et medlem udpeget af DSKN til at koordinere og
sikre det neurofysiologisk indhold i a-kursusrækken. Steffen Birk klinikchef for neurofysiologisk
klinik – Rigshospitalet blev valgt af DSKN til at varetage denne rolle og klinisk neurofysiologi er nu
vel integreret i undervisningen i de A-kurser, hvor de spiller den største rolle i udredningen.
Den 11. april 2018 afholdte vi med stor succes en workshop for alle delkursusledere. Ellen Holm,
Specialeansvarlig overlæge geriatri fortalte om sammenhæng mellem motivation, emotioner og
læring og Barbara Bøgsted Knudsen, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Øst, Projektleder for www.logbog.net fortalte om den elektroniske logbog. Derudover brugte vi en del tid
på erfaringsudveksling mhp. inspiration til nye læringsmetoder. Vi planlægger at afholde en workshop for delkursuslederne mindst hvert andet år.
Igen i år er budgettet til afholdelse af de neurologiske speciale-specifikke kurser (A-kurserne)
desværre reduceret. Der skal spares 10 % svarende til 55.806 kr. i forhold til det ansøgte beløb.
Helle Thagesen
Leder af de specialespecifikke kurser

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 forslag godkendt af
bestyrelserne i de 3 speciale selskaber: DNS, DPS og DGS. I Styregruppen er ligeledes DSAM og
Alzheimerforeningen repræsenteret.
DNS har aktuelt udpeget overlæge Hanne Gottrup, Århus Universitetshospital 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 demensudredningsenheder (offentlig og private), der foretager elektiv demensudredning, at indberette til databasen.
Der er løbende foretaget justeringer af indikatorer og de data der skal indberettes. Databasens
årsrapport kan ses her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/kroniske-sygdomme/dansk-klinisk-kvalitetsdatabase-for-demens/
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Databasens styregruppe
Navn
Peter Johannsen
Formand for databasen
Kjeld Andersen
Bodil Gramkow Andersen
Ellen Holm
Søren Jakobsen
Lillian Mørch Jørgensen

Fagligt
selskab

Arbejdssted
Overlæge, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens,
Rigshospitalet Blegdamsvej, København
Overlæge, professor, Psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital,
Odense
Overlæge, Ældrepsykiatrisk Afdeling, Brønderslev Psykiatriske Sygehus
Overlæge, Geriatrisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus
Overlæge, Geriatrisk afdeling, Svendborg Sygehus, OUH. Svendborg

Overlæge, Geriatrisk funktion, Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital
Overlæge, Gerontopsykiatrisk Team, Regionspsykiatrien Horsens til
Anne Olesen
30/11/18
Overlæge, Psykiatrisk Hospital Risskov, Århus Universitetshospital fra
Eva Sonja Schøth
01/12/18
Overlæge, Demensklinikken, Neurologisk afdeling, Århus UniversitetshoHanne Gottrup
spital
Praktiserende læge, professor i almen medicin, Syddansk Universitet,
Frans Boch Waldorff Odense
Nis Nissen
Direktør for Alzheimerforeningen
Kontaktperson Afdeling for databaseområde 3: Psykiatri, Gynækologi-obThor Schmidt
stetrik og Kroniske sygdomme, RKKP
Epidemiolog. Afdeling for databaseområde 3: Psykiatri, Gynækologi-obsteHelle Hare-Brun
trik og Kroniske sygdomme, RKKP
Datamanager. Afdeling for databaseområde 3: Psykiatri, Gynækologi-obKatja Løngaard
stetrik og Kroniske sygdomme, RKKP
RKKP = Regionernes Kliniske Kvalitets Program.
Overlæge Peter Johannsen
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet

World Federation of Neurology (WFN)
Der har ikke været afholdt konference i 2018, næste World Conference of Neurology afholdes i
Dubai, den 27.-31. oktober, 2019. Der er frist for abstracts den 7. maj 2019 og frist for billig registrering den 6. august 2019. DNS medlemmer opfordres til at overveje deltagelse. Yderligere information findes her:
https://www.wfneurology.org/world-congress-of-neurology-2019
Undertegnede er udpeget som medlem af en af WFNs komiteer, WFN Standards & Evaluations
Committee, som har til opgave at evaluere ansøgninger fra neurologi konferencer og andre neurovidenskabelige events med hensyn til WFN akkreditering. Ønsker man WFN akkreditering af en
videnskabelig konference kan man finde ansøgningsskemaet på WFNs hjemmeside: wfneurology.org.
Gunhild Waldemar, DNS delegeret til WFN
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Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN)
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 foreningens største arrangement. Det afholdes hvert år tredje weekend i januar. 120 medlemmer fra hele landet deltog.
Årets emne ’Bevidsthedssvækkelse og Organdonation’ blev præsenteret af både neurologer, neurofysiologer, neurokirurger, neuropsykologer samt tidligere formand for Etisk Råd, Ole Hartling.
Derudover afholdes en række aftenmøder, herunder to møder om EVT i Roskilde og Odense samt
et neurofysiologimøde og et hovedpinemøde på Rigshospitalet.
Rekruttering
YNNN har deltaget i rekrutteringsarbejdet landet over. I øst stod vi igen i år for karrieredagen på
Panum, hvor man bl.a. kunne få målt sin nerveledningshastighed, lave et borehul, tage en neuroquiz og vinde en reflekshammer. På Rigshospitalet holdt vi rekrutteringsmødet ’Kommende Neurolog?’ rettet mod læger inden introstilling og medicinstuderende sidst på studiet, hvor ca. 50
personer kom og hørte om neurologien.
Bestyrelsen
I januar blev der valgt en ny bestyrelse i YNNN. Stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Sara
Skovbølling, Mikkel Agger og Tua Vinther-Jensen.
Med venlig hilsen
YNNN’s nuværende bestyrelse
- Asger Toke Guld (øst), formand
- Alexander Lilja-Cyron (NK, øst), næstformand
- Nicolaj Laugesen (øst), kasserer
- Moshgan Amiri (øst), sekretær
- Jacob Schäfer (nord)
- Andreas Glud (nord)
- Christopher Fugl Madelung (øst)
- Lotte Vinge (nord)
- Peter Nøregaard Hansen (syd)
- Johan Stender (øst), suppleant
- Sara Hesby Andreasen (øst), suppleant
Asger Toke Guld
Formand YNNN

DRG-udvalget
Ingen beretning modtaget.

UEMS og EBN
2018 Beretning
UEMS arbejder overordnet for en harmonisering af speciallægeuddannelserne indenfor Europa,
hvert speciale har et Board i UEMS.
Der har været to møder i EBN i det forgangne år, et i Lissabon i forbindelse med EAN i juni 2018
og et i november 2018 i Domus Medici i Bruxelles. Endvidere er der det danske årsmøde for alle
specialers danske UEMS repræsentanter i Domus Medica januar 2019 som i skrivende stund ikke
er afholdt endnu.
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Nedenfor findes en oversigt over de emner der hovedsageligt har været drøftet ved møderne i
2018.
Board eksamen.
Vedrørende European Board Examination in Neurology ligger den i forbindelse med EAN kongressen i Oslo 2019. 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, men samarbejdet har på det seneste været anstrengt af at Orzone har sendt en stor ekstraregning til UEMS som ikke indgik i den oprindelige aftale. Således er der nu polemik omkring
dette og der er afhængigt af resultatet af dette en usikkerhed om hvorvidt samarbejdet med Orzone skal fortsætte. Hvis ikke må vi mht. eksamen i Oslo 2019 gå tilbage til den tidligere mere
manuelle optælling og fremadrettet må så på mødet i Oslo drøftes hvad der skal sættes i værk.
Økonomien ser til alt held fornuftig ud ifølge kassererens rapport.
Dimensionering af neurologer i Europa.
På mødet i Bruxelles blev dimensionering af neurologer i Euopa drøftet og hver delegeret havde
medbragt tal. I Danmark er planen cirka een neurolog/12.500 befolkning hvilket placerer os på en
middelposition i Europa. I de fleste andre lande var andelen af praktiserende neurologer større
end i Danmark og en del af den neurologiske speciallægeuddannelse lagt ud i praksis, hvilket
også afspejler EBN’s opbygning med en repræsentant for de praktiserendes organisation og én
repræsentant fra det neurologiske selskab. Slides fra mødet er ikke eftersendt endnu hvorfor jeg
ikke har mere præcise tal.
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 EBN beklages igen 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. På mødet i Bruxelles præsenteres data for
trafik på hjemmesiden, hvilket var noget af en skuffelse. Der blev nedsat et underudvalg bestående af Martin Rakusa fra Slovenien og undertegnede fra Danmark, der vil kikke på om vi kan
profilere hjemmesiden og board eksamen bedre ved inddragelse af de sociale medier.
E-brain.
Alle DNS/DNL 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
Ean betaler hvert år penge til opretholdelse og vedligeholdelse af ressourcer på e-brain, men for
få medlemmer bruger denne ressource. Ved følgende møder vil formatet tages op og om man kan
udvikle eller skal afvikle dette.
Næste møde i EBN er i forbindelse med EAN kongressen i Oslo i juli 2019 og i november er der
endagsmøde i Istanbul.
Mette Lindelof
UEMS repræsentant
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Bestyrelse, udvalg og fraktioner i DNS
Bestyrelsen
(vælges for 1 år ad gangen, genvalg kun 2 gange, § 7):
Jesper Erdal (Rigshospitalet) formand (2016, 2017, 2018) kan ikke genvælges
Lise Leth Jeppesen (Århus) (2018) er på valg og kan genvælges
Gry Tanum (Bispebjerg) (2018) er på valg og kan genvælges
Marit Otto (AUH) (2017, 2018) er på valg og kan genvælges
Faisal Amin (Glostrup) (2017, 2018) er på valg og kan genvælges
Malin Carmland (Aalborg) (2016, 2017, 2018) kan ikke genvælges
Revisor
(vælges for 3 år ad gangen, genvalg højst 1 gang, § 12):
Charlotte Rath (2018) 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 8 repræsentanter i 2018.
Der blev valgt 7 ind ved GF i 2018 – der kan meldes 1 mere ind
Jesper Erdal (Rigshospitalet) (2016, 2017, 2018) er på valg og kan genvælges
Christina Rostrup Kruuse (Glostrup) (2015, 2016, 2017, 2018) er på valg og kan genvælges
Allan T. Pedersen (Esbjerg) (2017, 2018) er på valg og kan genvælges
Mette Lindelof (Herlev) (2017, 2018) er på valg og kan genvælges
Line Lunde Larsen (Glostrup) (2018) er på valg og kan genvælges
Henrik Boye Jensen (OUH) (2018) er på valg og kan genvælges
Anne-Mette Hejl (Bispebjerg) (2018) er på valg og kan genvælges
Uddannelsesudvalgets aktuelle sammensætning
Formand:
Anne-Mette Hejl, BBH
A-kursusledelsen:
Helle Thagesen, Roskilde (2009)
Repræsentant for DSKN:
Steffen Birk, Rigshospitalet (2018)
Bestyrelsesrepræsentant:
Gry Tanum (2018)
Region Øst:
PKL: Anne-Mette Hejl, Rigshospitalet Blegdamsvej (2013)
YN: Sonja Holm Yildiz (2016)
Region Syd:
Formand for uddannelsesråd i syd: Anne-Mette Homburg, Odense (2014)
YN: Joanna Gesche (2016)
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Region Nord:
PKL: Erik Danielsen, Århus (2005)
YN: Malin Carmland, Århus (2015)
Delegerede til WFN (vælges for 4 år, genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange, § 3):
Gunhild Waldemar (RH) (2007, 2011, 2015) er på valg og kan ikke genvælges
Suppleant: Mette Lindelof (2015) er på valg og kan genvælges
Delegerede til EAN
Formanden for DNS er delegat til EAN
UEMS og EBN
Delegat skal være speciallæge. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.
Erik Hvid Danielsen (2017, 2018 – udpeget af DNS) er ikke på valg
Mette Lindelof (2014, 2015, 2016 – DNS udpeget), (2017, 2018 – DNO udpeget) er ikke på valg
Neurologisk National Behandlingsvejledning (nNBV) Styregruppe
Formand: overlæge Mads Ravnborg, Odense (2013)
Næstformand & webansvarlig: afdelingslæge Siska Frahm-Falkenberg, Rigshospitalet (2012)
DNS bestyrelsens repræsentant: overlæge Lise Leth Jeppesen, Rigshospitalet (2018)
Afdelingslæge Claus Ziegler Simonsen, Århus (2013)
Reservelæge Frederik Winsløw, Hillerød (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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