Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

1.

Valg af dirigent
Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent.

2.

Formandens beretning
Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen: der er 646 medlemmer,
heraf 4 firmamedlemmer og 58 nye personlige medlemmer og 33 udmeldte siden sidst. Jørgen Petersen, Vagn Dahl og Holger Ejgil Pedersen er afgået ved døden. Forsamlingen mindedes de døde.
Årsmødet i 2013 havde været en stor succes med stor deltagerfremgang. Der var 154 tilmeldte og 23 abstracts var indsendt til postersession og Mogens Fog konkurrencen, hvor 8
var udtaget til præsentation. Bestyrelsen fik tre nye medlemmer ved sidste generalforsamling: Jakob Christensen, Martin Fabricius og ny formand, Mads Ravnborg.
Den nye bestyrelse havde besluttet at udskyde efterårsmødet, således at der ikke blev holdt
et i 2013, bl.a. fordi man ønskede at diskutere et nyt format for mødet. Bestyrelsens forslag
til det nye format blev vist på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker, at programmet skal
være vedkommende for alle og havde i januar sendt en invitation til subspecialerne til at foreslå et program til præsentation af deres områder. Der var ved generalforsamlingens afholdelse indkommet 2 forslag til programmet. Bestyrelsen havde besluttet, at del af programmet skulle bruges til at informere om arbejdet med den Nationale Behandlingsvejledning.
Revision af specialeplanen for neurologi er et andet stort emne, som DNS’ bestyrelse har fået. Der blev afholdt et kick off-seminar i januar 2014 i Odense, hvor to fra bestyrelsen samt
DSKN med Benedikte Wanscher deltog. Der er nedsat en arbejdsgruppe dels udpeget af DNS
og dels af regionerne. Det første arbejdsgruppemøde var afholdt på hotel Munkebjerg umiddelbart inden årsmødet og 2. møde skal afholdes i april. Den 8. maj skal gruppen holde det
første møde med Sundhedsstyrelsen. Dernæst er der planlagt et møde mere i løbet af efteråret 2014 med Sundhedsstyrelsen.
Arbejdsgruppen består af: Henning Andersen, Jesper Erdal og Mads Ravnborg er udpeget af
DNS og Benedikte Wanscher, Jesper Gyllenborg, Flemming W. Bach, Allan Andersen, Carsten
Bisgård og Per Sidenius er udpeget af regionerne.
Kommissoriet er:
-

reduktion af antallet af specialiserede funktioner
at sikre operationaliteten af funktionsbeskrivelserne
at gøre opfyldelsen af specialefunktionerne monitorerbare
at sikre kobling af specialeplanen til speciallægeuddannelsen

Ved sidste års generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at påbegynde arbejdet med en
neurologisk national behandlingsvejledning (nNBV).
Det forklares hvorledes nNBV adskiller sig fra og ikke overlapper med Nationale kliniske retningslinjer (NKR) udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.
Bestyrelsen har nedsat en styregruppe til at bistå med arbejdet. nNBV er et ambitiøst projekt, som i sig har potentialet for et tæt nationalt samarbejde og en optimering af patientbehandlingen på danske neurologiske afdelinger.
Bestyrelsen ønsker i det hele taget at arbejde for en udvikling af et samarbejdet regionalt,
og man vil specielt forsøge at få udviklet neurofysiologien, samt se på spørgsmålet om udvikling af neurorehabiliteringen.
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3.

Beretninger fra udvalg og delegerede
Dirigenten gennemgik listen med beretninger. Erik Danielsen, formand for Uddannelsesudvalget uddybede sin skriftlige beretning og fortalte, at udvalget siden sidste årsmøde havde
fået nye medlemmer og et nyt kommissorium. Udvalget har primært taget sig af akutte problemer især finansieringen af A-kurserne, som blev beskåret sidste år. Derudover har udvalget kigget på rekruttering og dimensionering. Der er stor regional forskel i besatte stillinger
og ansøgninger. Problemet ligger bl.a. i at sikre nok intro-stillinger. Udvalget vil have som
fokusområde at sikre dette på landsplan og sikre fagets synlighed generelt. Man har taget
kontakt til studenterorganisationerne, som er de kommende yngre neurologer, og vil forsøge
at gøre specialet mere attraktivt og synligt med fx vikariater og fokuserede ophold.
Arbejde med målbeskrivelsen og især opnåelse af kompetencer i alle områder er også et fokusområde for udvalget. Det har vist sig, at logbogens anvendelse og vurderingerne er forskellige fra region til region. Man vil arbejde på at logbogens styrker og tanker bliver implementeret mere ensartet, ved at udvalget vil invitere til et møde med de uddannelsesansvarlige overlæger og yngre læger og delkursusledere i efteråret 2014. Dette sker også i forlængelse af, at Sundhedsstyrelsen gør meget ud af, at kursisterne går fra passiv til aktiv læring
og at der skal mere fokus på vurdering/evaluering.
Helle Thagesen fortalte fra a-kursusledelsen om de specialespecifikke kurser, at efter store
problemer sidste år med finansieringen var der glædeligvis i år bevilget det ansøgte beløb fra
Sundhedsstyrelsen. Neurokirurgerne har valgt at stoppe samarbejdet om fælles kurser, så
derfor har man overtaget kurserne i rygsygdomme, akut neurologi og neuroonkologi. Derudover er neurofysiologi nu ophørt som selvstændigt kursus og i stedet integreret i de andre
kurser. Som noget nyt kommer der et 2-dages kursus i klinisk neurolog. Der var udgivet en
45-sider håndbog for hovedkursusledere, og der skal ligeledes laves en årsrapport til Sundhedsstyrelsen. Derudover er der nu et krav om, at der skal være en kursusmanual- eller beskrivelse om bl.a. indhold, formål og læringsmål for de enkelte kurser.
Allan Andersen foreslog, at det ikke kun er uddannelsesansvarlige overlæger, men også andre på afdelingerne, som deler opgaverne i forbindelse med uddannelse, bl.a. yngre læger.
Helle Thagesen opfordrede til at flere deltager i arbejdet med uddannelse, da det er et stort
og vigtigt område.
Allan Andersen (EFNS) opfordrede til, at så mange som muligt engagerer sig i forberedelserne til EAN-mødet i 2016 i København.
Marie Norsker Folke, medlem af YNNN’s bestyrelse fortalte, at man forsøger at komme ud i
andre regioner med aut-workshops, og at de som noget nyt har et nyhedsbrev. De forsøger
at lave 7-8 arrangementer om året.
Jesper Gyllenborg fortalte om, at han havde været oplægsholder til YNNN’s internat i januar
og var meget imponeret over den flotte deltagelse til deres møde, og at der var flere studerende som deltog.
Allan Andersen opfordrede YNNN til at sende deres cases fra deres møde til EFNS/EAN til deres hjemmeside.

4.

Neurologisk National Behandlingsvejledning (nNBV)
Mads Ravnborg fortalte om starten på arbejdet med nNBV og om hvordan DNS har valgt processen skal være. Man har valgt at lægge sig tæt op ad Kardiologisk selskabs model, som var
overskuelig, anvendelig og overkommelig. Der er udarbejdet en skabelon for arbejdet.
Sundhedsstyrelsen forventer, at DNS laver en vejledning, der dækker det nationale område.
Der er ikke sat penge af til formålet i Sundhedsstyrelsen. Mange andre selskaber har allerede
lavet en vejledning.
Formålet med vejledningen er en ensartet behandling på et evidensbaseret grundlag, som er
up to date og let tilgængeligt. Den skal omfatte en kortfattet information skrevet af subspecialisten til generalisten, baseret på eksisterende evidens, og som er relevant for kliniske beslutningstagen. Den skal være relevant for det daglige virke.
Styregruppen består af: Formand Mads Ravborg, næstformand Siska Frahm-Falkenberg, Anders Sode West, Christina Kruuse, Christian Pilebæk Hansen, Claus Ziegler Simonsen, Flemming Winther Bach, Henrik Boye Jensen, Peter Johannsen og Søren Bak.
DNS’s bestyrelse og styregruppen har et tæt samarbejde og delvist personoverlap. Styregruppen nedsætter 7 redaktioner efter fordelingsnøgle som beskrevet i vedtægterne med
hver en styregrupperepræsentant. Redaktionerne er selvkonstituerende og nedsætter relevante arbejds- og forfattergrupper, som konkret udformer vejledningerne. Hver redaktion
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vælger desuden en webansvarlig. Dette findes detaljeret beskrevet i vedtægterne, som kan
findes på www.neuro.dk.
Der er valgt 7 emneområder: 1. Neurologiske symptomkomplekser, 2. CNS infektioner og inflammatoriske sygdomme, 3. CNS traumer, cerebrovaskulære sygdomme og rehabilitering,
4. CNS neurodegenerative sygdomme, 5. CNS neoplasmer, epilepsi, anfald og bevidsthedspåvirkning, 6. hovepine, CSF, smerter og ”ekstern” CNS påvirkning, 7. PNS og muskelsygdomme.
Det bliver en åben konstruktion, som alle kan deltage i, hvor DNS står som ansvarlig udgiver. Økonomien for web-versionen estimeres til: etablering 30.000 kr. derefter årlig drift
5.000 kr.. Senere kan man vælge at udvikle en App-version.
Procesplan
Milepæle

Ansvarlig

Deadline

Kommentarer

Styregruppe kommissorium
Styregruppe etableres
Kommissorium for
arbejdsgrupper
Projektplan, Format mm
Lancering af projekt

bestyrelsen

2013

færdig

bestyrelsen

2013

færdig

styregruppen

Jan 2014

færdig

styregruppen

Marts 2014 færdig

Bestyrelsen

Marts 2014 færdig
ved årsmøde

Vedtagelse af øko- Bestyrelsen
nomi (for første
version)
Henvendelse til
Interessenterne
Input fra interessenter til arbejdsgrupper
Nedsættelse af arbejdsgruppenuclei
samt fordeling af
styregrupperepræsentanter
Indkaldelse til redaktionsgrupper

Marts 2014
ved GF

Styregruppen/v. formanden

7. april 2014

1.maj 2014

Styregruppen efter input
fra interessenter

Medio maj 2014

Styregrupperepræsentanter Medio maj 2014
og nuclei

Arbejdsgrupper
Styregrupperepræsentanter Juni 2014
etableret, arbejde og nuclei
igangsættes ved
møde med arbejdsgruppe og
styregrupperepræsentant
Udformning af
Nuclei og forfattergrupper løbende
NBVer
Det vil i processen vise sig, hvorledes der kan skabes enighed imellem øst og vest i landet. I
løbet af foråret skal arbejdsgrupperne arbejde således, at der kan blive en præsentation i efteråret samt en præsentation på hjemmesiden forhåbentlig til årsmøde i foråret 2015.
Allan Andersen oplyste, at Sundhedsstyrelsen har bedt 40 selskaber om at lave en vejledning, og han mener derfor, at formatet burde være ens i alle specialer – især i forhold til den
danske kvalitetsmodel. Han mener de skal bedes om at udarbejde en standardmodel.
Mads Ravnborg oplyste, at det er meningen, at der skal være løbende proces med emne-
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grupperne, således at vejledningen hele tiden bliver opdateret.
Jesper Gyllenborg påpegede, at man tænker over brugervenligheden, og at der er en form
for ensartethed, så den også skal bruges i speciallægepraksis.
Derudover nævnte Lise Korbo vigtigheden af, at det er en kortfattet udgave i forhold til beslutningstagning.
Bo Biering-Sørensen nævnte, at Kardiologisk selskab opdaterer deres vejledning en gang om
året, og Mads Ravnborg fortalte, at man arbejder med en model med vedvarende kontinuerlige redaktionsgrupper, der samles ca. en gang om året for at se på opdateringen.
Til sidst fortalte Mads Ravnborg, at der vil blive sendt invitationer ud til at være med i arbejdet i redaktionsgrupperne.
5.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter
Anders S. West nævnte, at revisor Michael B. Jensen kun havde godkendt regnskabet overfladisk og ville gennemgå det grundigt efter mødet, og hvis der var grund til bemærkninger,
ville medlemmerne få besked.
Anders S. West nævnte endvidere, at Lægeforeningen har overtaget udarbejdelsen af regnskabet, men kassereren står stadig for betaling af regninger.
Der er kommet en ny post i budgettet for Efterårsmødet, og WFN er budgetteret med et lidt
større næste år pga. udestående kontingentbetaling.
Under DNS nedsatte udvalg er der budgetteret med et større beløb til bl.a. udarbejdelsen af
den neurologiske Nationale Behandlingsvejledning (nNBV). Der var yderligere lavet en post
til underskudsgaranti til YNNN samt et beløb til ”Karrieredage”.
Ole Gredal foreslog, at der afsættes flere penge i budgettet til afholdelse af møder for Uddannelsesudvalget.
Der blev spurgt til, om det planlagte møde om logbogens implementering og brug som evalueringsredskab i efteråret ville generere flere udgifter. Til det svarede formanden, at DNS
afholder udgifter til udvalgets medlemmer, og at sygehusafdelingerne skal betale for de øvrige deltagere i møder.
Allan Andersen nævnte, at der skal afsættes penge til formanden, som skal til EFNS/EANmøderne. Samtidig pointerede han, at formuen ikke må stige, ellers bliver selskabet beskattet.
Der blev spurgt til den store kontantbeholdning og til det svarede kassereren, at den bliver
brugt til at betale regningen for årsmødet samt de øgede udgifter.
Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen selv tager stilling til de nye tiltag og udgifterne i den forbindelse.
Regnskabet og budgettet blev godkendt og kontingentet forblev uændret – 500 kr. for ordinære medlemmer og 7000 kr. for firmamedlemmer.

6.

Valg til bestyrelsen
Mads Ravnborg (Odense), formand (2013, 2014) var på valg og blev genvalgt.
Christina Rostrup Kruuse (Herlev), (2012, 2013, 2014) var på valg og blev genvalgt
Jakob Christensen (Århus) (2013, 2014) var på valg og blev genvalgt.
Martin Ejler Fabricius (RH) (2013) var på valg og ønskede ikke at genopstille.
Steffen Birk (RH) (2014) blev valgt på Martin Fabricius’ plads.
Siska Frahm-Falkenberg (Glostrup) (2012, 2013, 2014) var på valg og blev genvalgt.
Anders Sode West (Glostrup) (2012, 2013, 2014) var på valg og blev genvalgt.
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7.

Valg til poster, udvalg m.m.:
Til LVS skulle der vælges en ny kandidat i stedet for Helge Kasch, som ikke kunne genvælges
på grund af funktionstid. Flemming W. Bach blev valgt.
De 7 repræsentanter er som følger:
Mads Ravnborg (Odense) (2013)
Klaus Hansen (Rigshospitalet) (2009, 2010, 2012, 2013)
Søren Sindrup (Odense) (2009, 2010, 2012, 2013)
Bo Biering-Sørensen (Glostrup) (2013)
Flemming W. Bach (Aalborg) (2014)
Hanne Krarup Christensen (Bispebjerg) (2013)
Jakob Christensen (Århus) (2013)
Der var valg til rådgivende i forbindelse med specialelægeuddannelsen. Det blev besluttet, at
bestyrelsen bemyndiges til at tage sig af at finde en repræsentant mere udover Messoud
Achina.
Vedrørende Uddannelsesudvalget blev det meddelt, at Line Lunde Larsen indtræder i stedet
for Bo Biering-Sørensen i Region Øst.
Formanden fortalte, at DNS havde fået pladsen som anden repræsentant i UEMS af Danske
Nervelægers Organisation. De to DNS repræsentanter i UEMS er nu Klaus Hansen og Mette
Lindelof (2014). Det blev foreslået at de to repræsentanter bliver en del af uddannelsesudvalget.
Formanden for DNS er konstitueret repræsentant i EFNS i år og til næste år bliver der stillet
forslag om vedtægtsændringer til generalforsamlingen.
Der skulle findes en ny repræsentant til Hjerneforum og bestyrelsen bemyndiges til at finde
en repræsentant.

8.

Valg af revisor (vælges for 3 år)
Michael Broksgaard Jensen var ikke på valg.

9.

Eventuelt
Anne-Mette Hejl spurgte til arbejdsgruppens tanker om specialiseringsgraden i forhold til revisionen af specialeplanen.
Erik Danielsen foreslog, at der fremover skal en tilbagemelding fra de udvalg, som ikke har
givet beretning, at de skal lægges på hjemmesiden. Allan Andersen foreslog endvidere, at
bestyrelsen overvejer til næste år at luge ud i de grupper og udvalg, som man ikke får tilbagemelding fra.

