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Referat

Valg af dirigent: Erik Danielsen
1.

Formandens beretning
Jesper Erdal gennemgik formandsberetningen. DNS har nu 727 medlemmer.
Ved årsmødet i 2017 var der 189 deltagere. Der blev indsendt 20 abstract til Mogens Fog foredragskonkurrencen og 29 postere.
I samarbejde med Dansk Selskab for ALS og DANMODIS har DNS afholdt et eftermiddagsmøde den 6. oktober 2017 hos IDA i København, hvor 58 deltagere deltog.
DNS´videnskabelige panel har leveret en del arbejde til bestyrelsen og blev takket på vegne
af formand Jesper Erdal.
Siska Frahm-Falkenberg opdaterer fortsat hjemmesiden www.neuro.dk, og der er udsendt 5
nyhedsbreve, som ligeledes findes på hjemmesiden.
DNS fik efter ansøgning lov til at uddele 1.4 mio. kr. fra Lundbeckfonden til scholarstipendiater, og der blev i alt uddelt 11 scholarstipendiater.
Den årlige EAN kongres blev afholdt i Amsterdam, og EAN er et aktivt selskab med mange
tilbud, som DNS medlemmer har adgang til.
Word Federation of Neurology
Kongressen blev i 2017 afholdt i Kyoto. DNS har været igennem en længere udvælgelsesproces om værtskabet for Word Congress of Neurology i 2021, men valget faldt på Rom. Til
gengæld skal København være vært for en stor international neurologikongres i 2021: International Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders 2021 i Bella Center Copenhagen.
DNS´ bestyrelsen har i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning deltaget i færdiggørelsen af den nye reviderede specialevejledning for neurologi, og den nye
vejledning trådte i kraft 01.06.2017.
Akutmedicin
Akutmedicin har fyldt en del i debatten i 2017. Bestyrelsen har selv set på målbeskrivelsen,
men har ikke været indbudt til dialog omkring skrivelsen. Bestyrelsen udtrykker bekymring
for at der i målbeskrivelsen for akutmedicinerne er beskrevet en del neurologiske kompetencer uden tilsvarende uddannelse. Bestyrelsen i DNS har på baggrund heraf skrevet til Sundhedsstyrelsen og opfordret til et samarbejde omkring snitfladerne mellem specialerne.
Cannabis
Bo Biering-Sørensen har lavet en smertevejledning i brug af cannabis, der ligger på hjemmesiden: Vejledning i behandling af neuropatiske smerter med bl.a. Cannabinoider.
Mangel på neurologer
Det har gennem flere år været svært at besætte ledige hoveduddannelsesstillinger, og der er
mangel på neurologer i store dele af landet. Hoveduddannelsesstillinger blev fastholdt i dimensioneringsplanen på 27. I-stillinger blev øget til 2-3 pr. H-stilling, og der opfordres til at
alle regioner opretter og besætter disse I-stillinger. Manglen på neurologer har været berørt i
artikler, bl.a. i Berlingske Tidende, hvilket medførte at Sundhedsministeren blev kaldt i samråd. Bestyrelsen har kontaktet Ellen Trane Nørby og efterspurgt oprettelse af flere Hoveduddannelsesforløb.

Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med bestyrelsens arbejde og opfordrer til at fortsætte det øgede fokus på manglen af neurologer og bibeholde presset på Sundhedsministeriet.
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2.

Beretninger fra udvalg og delegerede
Formanden for Uddannelsesudvalget Erik Danielsen kommenterede sin beretning fra uddannelsesudvalget. Der opfordres til at bruge rekrutteringsmanualen, så der kan trækkes folk
ind i neurologien.
Mads Ravnborg kommenterede arbejdet i nNBV. Det primære mål er at sikre, at der gives
ensartet behandling på alle hospitaler. Hensigten med nNBV er et konglomerat, dvs. en kortfattet information, skrevet af subspecialisten til specialisten. Organisationen i nNBV ændres
nu, så det er styregruppemedlemmet, der også er formand. Der arbejdes fortsat på at forbedre dokumenternes konvergens i størrelse og layout.

3.

Vedtægtsændringer
Bestyrelsen forelagde generalforsamlingen følgende ændringsforslag til vedtægterne:
§4.1.C. International tilknytning
Valgperioden til UEMS ændres fra 1 til 4 år.
Godkendt enstemmigt af generalforsamlingen
§5 stk. 2 Nye medlemmer
Navne på nye medlemmer skal offentliggøres på den ordinære generalforsamling ændres til
at antallet af nye medlemmer offentliggøres på den ordinære generalforsamling.
Godkendt af generalforsamlingen.
§5 stk. 4 Æresmedlemmer
Æresmedlemmer af selskabet ændres fra 3 medlemmer til 5 medlemmer.
Godkendt af generalforsamlingen.
§5 stk. 5 Firmamedlemskab
Afsnittet om firmamedlemskaber slettes, da selskabet ikke ønsker at være uafhængig af firmedlemskaber.
Godkendt af generalforsamlingen.
§6 stk. 3 Fritagelse for kontingent
Medlemmer, som er fyldt 70 år, eller som er privatiserende, fritages for kontingent i det
næstfølgende regnskabsår, ændres til medlemmer som er fyldt 70 år fritages for kontingent.
Godkendt af generalforsamlingen.

4.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter
Charlotte Rath gennemgik økonomien for 2017. Der var budgetteret med et underskud på
51.500, mens det reelle regnskab viser et underskud 21.290 kr. Egenkapitalen er 1.794.587
kr.
Herefter blev budgettet for 2018/2019 gennemgået, og der budgetteres med et overskud på
1.840 kr. Kontingentet fastholdes.
Der blev spurgt ind til selskabets aktier i Dansk Bank. Disse aktier er erhvervet for mange år
siden. Det anbefales at lade aktierne stå, da selskabet ikke må tjene penge på et evt. salg og
ej heller kan donere pengene.
Regnskab 2017 og budget 2018/2019 blev godkendt af generalforsamlingen.

5.

Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer (for 1 år):
(vælges for 1 år ad gangen, genvalg kun 2 gange, § 7):
Jesper Erdal (Herlev-Gentofte), formand (2016, 2017) var på valg og blev genvalgt
Charlotte Rath (Roskilde) (2015, 2016) kunne ikke genvælges
Line Lunde Larsen (RH) (2015, 2016) kunne ikke genvælges
Marit Otto (AUH) (2017) var på valg og blev genvalgt (NF plads)
Faisal Amin (Glostrup) (2017) var på valg og blev genvalgt (ordinær plads)
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Malin Carmland (Aalborg) (2016, 2017) var på valg og blev genvalgt (YN plads)
Gry Tanum (København) (2018) (YN plads)
Lise Leth Jeppesen (Aarhus) (2018) (ordinær plads)
6.

Valg til poster, udvalg m.m.
LVS repræsentanter
3 repræsentanter kunne ikke genvælges, så der var således 3 nye pladser + en ekstra plads
pga. øget medlemstilgang, dvs. 8 pladser i alt.
Jesper Erdal (Herlev-Gentofte) (2016, 2017, 2018) var på valg og blev genvalgt
Mads Ravnborg (Odense) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) var på valg og kunne ikke genvælges
Christina Rostrup Kruuse (Glostrup) (2015, 2016, 2017, 2018) var på valg og blev genvalgt
Hanne Krarup Christensen (Bispebjerg) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) var på valg og
kunne ikke genvælges
Jakob Christensen (Århus) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) var på valg og kunne ikke
genvælges
Allan T. Pedersen (Esbjerg) (2017, 2018) var på valg og blev genvalgt
Mette Lindelof (Herlev) (2017, 2018) var på valg og blev genvalgt
Anne-Mette Hejl (Bispebjerg) (2018) stillede op og blev valgt
Line Lunde Larsen (Glostrup) (2018) stillede op og blev valgt.
Henrik Boye Jensen (Odense) (2018) stillede op og blev valgt

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) stillede op og blev genvalgt
Mette Lindelof (2014, 2015, 2016 – DNS udpeget), (2017, 2018 – DNO udpeget) stillede op
og blev genvalgt
DNO
Det bemærkes at der ikke er nogen ændring.
Æresmedlemmer
Bestyrelsen indstillede:
Dr.med., professor emeritus Gudrun Boysen
Dr.med., professor Jes Olesen
Dr.med., professor Olaf B. Paulson
Udenlandske neurologer
Professor Nick Wood
Professor David Burn
Alle indstillinger blev godkendt af generalforsamlingen.
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Delegerede til WFN
(vælges for 4 år, genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange, § 3):
Gundhild Waldemar (RH) (2007, 2011, 2015) var ikke på valg
Suppleant Mette Lindelof (2015)

7.

Valg af revisor (vælges for 3 år)
Charlotte Rath stillede op og blev valgt.

8.

Eventuelt
Line Lunde Larsen og Charlotte Rath blev takket for der store indsats i bestyrelsen.

