Referat af Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling 6. april 2013 i Vejle
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1.

Kai Jensen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at, generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.

Formandens beretning
Formanden havde følgende at tilføje til den skriftlige beretning. DNS får rigtig
mange nye medlemmer og har nu 628 medlemmer. 8 personer er døde i 2012.
Generalforsamlingen mindedes de døde.
Et af de områder bestyrelsen havde beskæftiget sig med i 2012 var bl.a. de nationale kliniske regningslinier. Sundhedsstyrelsen havde meldt ud, at de vil styre forløbet. Bestyrelsen havde konstateret, at det var svært at få at vide, hvor i
processen man er. Der var nedsat en ny metodearbejdsgruppe vedr. implementering af nationale kliniske retningslinier, og DNS har fået en suppleant ind i
denne arbejdsgruppe: Siska Frahm-Falkenberg. Via hendes kontakt til arbejdsgruppen får DNS førstehåndskendskab til processen. Det er ikke tendensen, at
der skal arbejdes med kendte reference programmer, men at der skal fokuseres på afgrænsede problemstillinger med ikke så høj evidens.
DNS havde besluttet at udvælge nogle områder og sætte en proces i gang. Man
vil starte med følgende områder: epilepsi, hovedpine, sklerose og behandling af
neurosarcodiose. Bestyrelsen vil nedsætte en styregruppe med en administrator, som skal koordinere arbejdet i de forskellige grupper.

Hjemmesiden er blevet væsentlig bedre, og kan løbende forbedres og formanden opfordrede bl.a. til, at sub-specialeselskaberne kommer med input. Der ligger et stor arbejde i at vedligeholde en hjemmeside og derfor bad formanden
generalforsamlingen om at indvilge i, at der gives et honorar på 15.000 kr. til
Siska Frahm-Falkenberg, som allerede har lagt et meget stort arbejde i det.
Generalforsamlingen indvilgede i dette.
Med hensyn til uddannelsesudvalget, havde bestyrelsen behov for at systematisere det, så der er overlap i strukturen. Derfor var strukturen lavet om, således, at der fra DNS’s bestyrelse vælges en person, som er formand for Uddannelsesudvalget. Bestyrelsen mente, at det var vigtigt, at personen har kendskab til aktiviteterne og samtidig er initiativtager og ser på de økonomiske
aspekter i arbejdet.
Til årsmødet i år var der rekordantal deltagere, hvilket er meget glædeligt. Der
deltager ca. en fjerdedel af medlemmerne i årsmøderne. Formanden mente, at
ambitionen godt kunne være at halvdelen af medlemmerne deltager. Han
nævnte, at der foregår rigtig meget i subspecialeselskaberne, og at de er velbesøgte. Han foreslog, at man prøvede at arrangere møder sammen med subspecialerne, for samtidig at have større chance for at få sponsorer. Dette kunne
være en overvejelse til den nye bestyrelse.
Der var følgende kommentarer til formandsberetningen:
Anne Mette Hejl mente ikke, at det var en fordel at repræsentanten fra DNS’s
bestyrelse i uddannelsesudvalget også er formand. Hun mente, at man skulle
vælge en anden. Flemming Bach fortalte, at opgaverne for en formand for udvalget vil være at facilitere muligheder for aktiviteter og indkalde til møder og
have den ledelsesmæssige opgave.
AMH mente, at med så stor en opgave som formand for et udvalg samtidig med
opgaver i DNS’s bestyrelse, kunne man risikere et mindre engagement.
Steffen Birk mente, at det var et stort problem fordi formandsposten er drivende for visionerne og kontinuiteten i udvalget, og at DNS’s repræsentant ikke
nødvendigvis kunne forventes at være interesseret i uddannelse.
Flemming Bach afsluttede med, at bemærkningerne ville blive taget op i den
nye bestyrelse.
Andre i forsamlingen mente, at det var en klog beslutning, at formanden er fra
bestyrelsen. Det blev præciseret, at der ikke var ændret i rammerne for udvalget. Der var enighed om, at der er stort behov for kontakt mellem uddannelsesudvalget og DNS’s bestyrelse, og at det er vigtigt, at den person som vælges til formand, skal være interesseret i uddannelse.
Der var ingen yderligere kommentarer til Rådgivende udvalg i forbindelse med
speciallægeuddannelsen og LVS.
3.

Beretninger fra udvalg og delegerede
Udannelsesudvalget:
Steffen Birk havde yderligere kommentarer til sin skriftlige beretning fra ansættelses- og uddannelsesudvalget. Han fortalte, at den nye målbeskrivelse og
logbog generelt var blevet godt modtaget overalt, og der havde været undervisning og workshops på alle afdelinger. Implementeringen havde været varie-

rende, men mange steder tænker man vejledningen ind i arbejdstilrettelæggelse. Der er stadig udfordringer med hensyn til arbejdstilrettelæggelse og drift i
forhold til uddannelse og ledelsesmæssig opbakning.
Udvalget vedrørende ansættelse og rekruttering havde været på besøg hos hinanden. Og man kunne konstatere, at der gennemgående havde været en forsvarlig og retfærdig procedure alle steder. Fireårsreglen medfører øget behov
for vurdering af ansøgernes potentiale. Flere ansøgere søger i flere regioner og
der er øget migration og konkurrence mellem uddannelsesstederne. Der vil måske være behov for mindre justeringer – det vil udvalgene se på i 2013.
Dimensioneringsplanen forudsiger behov for 80 % øgning frem til 2030; 11 i
region øst, 7 i region syd og 9 i region nord. Der er skæv fordeling af neurologer i Danmark, idet dækningen er bedre i øst end i nord.
Populariteten inden for neurologi som specialevalg ligger lige under middel og
burde ligge bedre ifølge udvalget. Det er vigtigt at tage fat allerede i den prægraduate undervisning, i de kliniske ophold og især specialedagene ved følgende tiltag:
- Støtte studenterorganisationer og YNNN
- Skabe forskningstilknytning
- Have fokus på personlig og faglig udvikling af introlægen/eller læger i uklassificerede stillinger.
- Sige klart til, hvis en ansøger ikke er egnet til specialet
- Gøre specialet kendt for sin gode uddannelse og faglige udvikling.
Tidligere var anæstesi og gynækologi og obstetrik ikke særligt store specialer,
men det var lykkedes dem, at flytte sig, fordi de har en god uddannelse og er
kendte for det. Det er en god konkurrencemulighed.
Generalforsamlingen diskuterede om, øgningen til specialet betyder, at der
kommer endnu flere til region øst. Og der var bekymring om de 80 % øgning
var nok, idet der mangler mange både på sygehusene og i praksis. Mange områder indenfor neurologien bliver udvidet, hvilket bestyrelsen burde tænke
over.
Steffen Birk forklarede, at estimaterne for uddannelse kun bliver lavet for 5 år
ad gangen og kan laves om, og de bliver løbende opdateret. Han mente, at
problemet lige nu, er at der ikke er flere egnede kandidater til uddannelserne.
Det blev nævnt, at prognoser er vanskelige at lave, og at den der er lavet nu
har et grundigt forarbejde. Med hensyn til fordeling af stillinger, blev det nævnt
at det ofte er svært at flytte en læge, som først er blevet speciallæge.
Kommunikation er ligeledes vigtig, idet mange har indtryk af, at det er et meget svært speciale. Det blev foreslået, at kontakten til Forniks blev udvidet.
A-kursusledelsen:
Helle Thagesen fremlagde beretning fra A-kursusledelsen. Planlægning af akurserne havde været en stor udfordring i år, idet kurserne var blevet beskåret
økonomisk. Ledelsen havde først fået besked i marts om beskæringen, efter at
planlægning og udførelse af en del af kurserne var sket. I juni 2012 har der
været møde med del-kursuslederne, hvor man bl.a. redigerede kursussammensætningen således, at bl.a. de parakliniske kurser som fx neurofysiologi og neuroradiologi blev nedlagt som selvstændige kurser og i stedet inddraget i andre
relevante kurser.

Helle Thagesen præsenterede alle kurserne i 2013 og fortalte, at der var budgetteret med og ansøgt et beløb på 612.000 kr. Der var imidlertid kun blevet
bevilliget 390.480 kr., hvilket svarer til 64 % af det ansøgte beløb. Der var allerede planlagt kurser for hele året, og der var afholdt nogle dyre kurser i januar.
Meldingen fra Sundhedsstyrelsen om beskæringen af økonomien betød selvsagt
store udfordringer i planlægning af kurserne for resten af året. Udvalget vil forsøge at løse problemet. I værste fald bliver man nødt til at aflyse eller udskyde
nogle af kurserne, eller evt. omlægning af forelæsningstimer til diskussionstimer.
Sundhedsstyrelsen henstiller til, at der kun aflyses kurser i tilfælde, hvor lægen
kan færdiggære sin uddannelse i år eller næste år, eller at der laves venteliste.
Udvalget vil forsøge at reducere transport- og opholdsudgifter for undervisere
og evt. foreslå deltagerbetaling eller betaling fra afdelinger. Der arbejdes også
på at reducere antallet af undervisere på kurserne. Der bør ikke bruges sponsorpenge til disse kurser, og der er krav om, at der skal være ordentlige faciliteter. Dette kan dog være et problem på nogle hospitaler, men der er ikke penge til at leje lokaler.
Generalforsamlingen havde forslag om forskellige tiltag til at reducere eller omlægge forskellige kurser. Det blev også foreslået, at man diskuterer problemet
med andre specialer, som også er blevet beskåret i økonomien, og at man evt.
laver e-kurser.
Der var enighed om, at det ikke skal gå usagt hen, at der er nedlagt kurser og
ændret i indholdet i de forskellige kurser.
Diskussionen blev herefter lukket og fortsættes i uddannelsesudvalget.
EFNS
Allan Andersen havde en kort bemærkning til sin beretning, idet han gerne ville
fremhæve det Europæiske Hjerneår i 2014. Og i den forbindelse mente han, at
DNS’ bestyrelse skulle nedsætte en arbejdsgruppe, for at undersøge, om Danmark skal have et såkaldt ”hjerneråd” (Brain Council). Dernæst nævnte han
den store EFNS-kongres i 2016 i København. Han foreslog, at bestyrelsen laver
en task force, som skal have møder med Bella Center og Wonderful Copenhagen mht. planlægning og bestilling af lokaler til de lokale arrangementer, som
DNS kan have en del i. Allan Andersen går af som delegat i 2014. Han foreslog,
at bestyrelsen overvejer, om formanden for DNS skal være den nye delegat.
Han mente, at det var vigtigt i europæisk sammenhæng, at formanden var delegat.
UEMS
Lene Wermudt fortalte om UEMS og de emner der var på dagsordenen. På europæisk plan er uddannelse med europæiske eksamener – specialisteksamener
- på dagsordenen. Hun nævnte, at Lægeforeningen havde haft en artikel i Ugeskrift for Læger, omhandlende akkreditering, og at der også er et politikpapir
fra Lægeforeningen om sikring af speciallægers kompetence. Lene Wermudt
mente, at det er vigtigt, at bestyrelsen har fokus på dette emne.
4.

Regnskab
Anders Sode West præsenterede regnskabet og fortalte, at økonomien i DNS er
god. Der var ingen investeringer foretaget. DNS har et pænt overskud på ca.
1,5, mio. Der var udtrukne obligationer på ca. 480.000, som kan geninvesteres.
Årets resultat var 198.427 kr. Kassereren udtrykte ønske om, at der blev ind-

købt et økonomisystem til udfærdigelse af regnskabet. Der var enighed om, at
den nye bestyrelse kunne diskutere det.
Derudover nævnte han, at udbetalinger fra Corpus Calosum kontoen havde ligget jævnt på 10.000 kr. i 2012. Da der er stigende antal deltagere i bl.a. YN’s
internat og workshop, og hvis alle deltagerne i fremtiden søger om støtte til
transportudgifter, vil dette betyde en udbetaling på ca. 100.000 kr., hvilket vil
kræve, at der bliver overført penge fra en anden konto. Han mente DNS skulle
tage stilling til, hvordan man fremover yder støtte til yngre neurologer, som
deltager i møder. Da YN pt. har en god økonomi, har de ikke søgt om tilskud til
mødets afholdelse fra DSN i 2012.
Allan Andersen forklarede, at midlerne for nogle år siden blev sat på en konto,
fordi et møde blev aflyst. Fremover skulle man evt. budgettere med et bestemt
beløb. Og i øvrigt mener han, at DNS skal passe på, at formuen ikke bliver for
stor eller stiger af hensyn til arveafgift og skat etc.
Flemming W. Bach mente, at da kontoen i sin tid var en sponsorering, ville det
være nødvendigt at revurdere, hvor stor kontoen skal være fremover og evt.
sætte rammer for udbetaling.
Bo Biering-Sørensen mente, at da der kun udbetales transportstøtte i forbindelse med YN’s internat og DNS årsmøde, kan det fortsætte.
Der var forslag om, at DNS kunne yde støtte til yngre neurologer med henblik
på at nedbringe formuen.
Regnskabet blev godkendt.
5.

Valg
Formanden kunne ikke genvælges, da han havde været genvalgt to gange.
Mads Ravnborg havde meldt sig som kandidat og blev valgt som ny formand.
På grund af lange diskussioner i de øvrige punkter, var der desværre ikke tid til,
at den nye formand kunne præsentere sig inden valget. Dirigenten foreslog, at
der fremover sættes tid af til dette.
Birger Johnsen havde valgt ikke at genopstille i sin post i bestyrelsen som repræsentant fra klinisk neurofysiologi. Martin Fabricius havde meldt sig som
kandidat og blev valgt.
Mette Lindelof ønskede ikke at genopstille. Jakob Christensen havde meldt sig
som kandidat og blev valgt.
Den nye bestyrelse består af: Formand Mads Ravnborg, Christina R. Kruuse,
Siska Frahm-Falkenberg, Anders Sode West, Martin Fabricius og Jakob Christensen.

6.

Valg til udvalg
DNS har ret til 7 repræsentanter i LVS. DNS havde i 2012 kun 6 repræsentanter: Flemming W. Bach, Klaus Hansen, Søren Sindrup, Benedikte Wanshcer,
Helge Kasch, Lene Werdelin.
Benedikte Wanscher og Lene Werdelin kunne ikke genopstille, og der skulle

derfor vælges 3 nye repræsentanter. Bo Bierring-Sørensen, Hanne Krarup Christensen og Jacob Christensen blev valgt.
De nye DNS-repræsentanter i LVS er: Flemming W. Bach, Klaus Hansen, Søren
Sindrup, Helge Kasch, Bo Bierring-Sørensen, Hanne Krarup Christensen og Jakob Christensen.
7.

Valg af revisor
Der var en fejl i det udsendte materiale, idet revisoren ikke var på valg.

8.

Eventuelt
Flemming W. Bach takkede som afgående formand for en livlig og engageret
forsamling til årsmøderne og takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen i
de tre år han have været med.

