DNS generalforsamling
Lørdag den 23. marts 2019
Hotel Munkebjerg
Referat

Valg af dirigent: Line Lunde Larsen
Line Lunde Larsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og rettidigt
indkaldt.
1.

Formandens beretning
Jesper Erdal gennemgik formandsberetningen. DNS har nu 757 medlemmer.
Bestyrelsen har i 2018 bestået af: Formand Jesper Erdal, næstformand Faisal Amin, kasserer
Gry Tanum, faglig sekretær Malin Carmland, bestyrelsesmedlem Marit Otto og
bestyrelsesmedlem Lise Leth Jeppesen.
Ved årsmødet 2018 var der 201 deltagere. De udenlandskabe oplægsholdere var Prof. Peter
J. Goadsby (King´s College, London), Prof. Bastiaan R. Bloem (Parkinson Center Nijmegen,
Holland) og Benjamin Greenberg (UT Southwestern Medical Center, USA).
Der var indsendt 21 abstracts til Mogens Fog foredragskonkurrencen, hvoraf 8 blev udvalgt
til konkurrencen.
Der blev udnævnt 5 æresmedlemmer ved generalforsamlingen: Dr.med., professor emiritus
Gudrun Boysen, dr.med., professor Jes Olesen, dr.med., professor Olaf B. Paulson, professor
Nick Wood og professor David Burn.
Efterårsmødet blev afholdt 5. oktober i IDA Mødecenter med 65 deltagere. Mødet blev
afholdt i samarbejde med Dansk Selskab for Apopleksi og Dansk Selskab for Søvnmedicin.
Professor Oskar Hansson, Lunds Universitet, holdt en forelæsning om ”Biomarkører ved
demenssygdomme”.
DNS´s videnskabelige panel blev takket for deres indsats og hjælp ved årsmødet og
efterårsmødet.
Der er udsendt 6 nyhedsbreve til medlemmerne hen over året, og planen er fortsat at sende
et ud hver 2. måned. Nyhedsbrevene indeholder invitationer til diverse faglige møder.
Lundbeck Scholarstipendier
DNS fik igen i 2018 tildelt 1.4 mio. af Lundbeckfonden. Der indkom mange ansøgninger.
Projekterne der fik tildelt stipendiater kan ses her. Bedømmelsesudvalget, der har bestået af
Rigmor Jensen, Grethe Andersen, David Gaist og John Vissing blev takket for deres store
indsats.
European Academy of Neurology
Kongressen blev i 2018 afholdt i Lissabon. Jesper Erdal mindede om, at det er muligt at opnå
rabat som medlem af DNS. Der henvises til hjemmesiden. EAN er et aktivt selskab med
mange tilbud, som medlemmer af DNS har adgang til: Grants og fellowships for læger under
uddannelse i neurologi, og ”Guideline Reference Center”, diverse arbejdsgrupper inklusive
the Scientific Panels’ Management Group mm.
Specialevejledningen for neurologi
DNS´s formand har i 2018 deltaget i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning med

henblik på justering af specialevejledningen for neurologi. Seneste version kan se på SST´s
hjemmeside.
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Mangel på neurologer
Bestyrelsen mødtes med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby 15.08.18 for at gøre
opmærksom på manglen af neurologer samt problematikken omkring rekruttering af yngre
læger til neurologien. Ellen Trane Nørby havde på mødet påpeget, at uddannelsesregionerne
også har et ansvar for rekrutteringen. DNS har efterfølgende søgt at arrangere et møde med
Danske Regioner, der trods flere henvendelser ikke har svaret endnu.
Der er er mangel på interventions neuroradiologer. Der har været nedsat en arbejdsgruppe
sammen med Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Neuroradiologisk Selskab og Dansk
Neurokirurgisk Selskab, for at vurdere problemet og løsninger. I gruppen sidder Helle
Iversen, Marie Cortsen, Leif H. Sørensen, Peter Birkeland, Klaus Hansen og Jesper Erdal.
Arbejdsgruppen har foreslået, at der etableres en efteruddannelse for neurologer og
neurokirurger. Dette forslag vil nu blive sendt til bestyrelserne i ovenstående selskaber.
Sundhedsreform
Med den varslede Sundhedsreform påtænkes 21 sundhedsfællesskaber med et akutsygehus
samt 5 sundhedsforvaltninger. Som det ser ud i dag, er der 10 akutsygehus og 7
sundhedsfællesskaber, der ikke har en neurologisk afdeling. DNS følger udviklingen på dette
område.
Formandsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen.
2.

Beretninger fra udvalg og delegerede
Formanden for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Hejl kommenterede sin beretning. Udvalget
har afholdt møder igennem hele året, og der arbejdes primært med rekrutteringer til I og H
stillinger. Der arbejdes mod, at Sundhedsstyrelsen åbner op for flere I-stillinger, når der er
relevante ansøgere. Udvalget ser også på KBU´en, der opleves som ressourcekrævende i
afdelingerne, men samtidig også som et givende arbejde for de involverede.
Anne-Mette Hejl fortalte endvidere, at specialet Akutmedicin håndteres forskelligt i de 3
uddannelsesregioner. Hun pointerede, at Uddannelsesudvalget kun kan anbefale, men ikke
fastsætte rammerne for uddannelsen indenfor Akutmedicin.
Til sidst lød der en opfordring til at melde sig til Uddannelsesworkshoppen, der afholdes 9.
maj 2019 på Storebælt Signatur Hotel & Konference.

3.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter
Regnskab
Faisal gennemgik regnskabet for 2018 på vegne af kasserer Gry Tanum.
Regnskabet for 2018 viste udgifter på i alt 634.237, og indtægter beløb sig til 723.554.
Resultatet var et overskud på 89.317 kr. Egenkapitalen lød på 1.142.048 kr.
Der blev fremsat spørgsmål om, hvorvidt selskabets midler fortsat skal stå i Danske Bank,
hvortil bestyrelsen svarede, at der ikke for nuværende er planer om flytning af bank.
Desuden blev der spurgt til aktierne i selskabet. Hertil svarede bestyrelsen, at der arbejdes
på at finde en løsning, bl.a. har selskabet været i dialog med Lægeforeningen og revisorer
for at høre om konsekvenserne af et evt. aktiesalg. Det overvejes endvidere også om
selskabet skal lade sig momsregistrere.
Selskabets formue vil de kommende år søges nedbragt til et niveau, der kan bære et evt. tab
af ét årsmøde.
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at det er muligt at søge Lundbeckfonden om tilskud,
hvis der deltager udenlandske oplægsholdere på et årsmøde.
Regnskabet 2018 blev godkendt af generalforsamlingen.
Budget
Budgettet for 2019-2020 blev gennemgået. Der budgetteres med udgifter på 690.000 kr., og
der forventes indtægter på 660.000 kr. hvilket vil give et underskud på 30.000 kr., og dette
ligger helt i tråd med hensigten om at nedbringe aktiverne i selskabet.
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet forblev på samme niveau, dvs. 500 kr. om året.
Det blev pointeret, at der på generalforsamlingen 2018 blev ændret i vedtægterne, således
at det kun er pensionister der er fyldt 70 år, der fritages for kontingent, og denne ændring
træder i kraft ved opkrævningen i maj 2019.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
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Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer (for 1 år):
(vælges for 1 år ad gangen, genvalg kun 2 gange, § 7):
Lise Korbo (Bispebjerg Hospital) (2019) stillede op som formand og blev valgt
Marit Otto (AUH) (2017, 2018, 2019) var på valg og blev genvalgt (NF plads)
Faisal Amin (Glostrup) (2017, 2018, 2019) var på valg og blev genvalgt (Ordinær plads)
Lise Leth Jeppesen (Aarhus) (2018, 2019) var på valg og blev genvalgt (Ordinær plads)
Gry Tanum (København) (2018, 2019) var på valg og blev genvalgt (YN plads)
Tobias Sejbæk (Esbjerg) (2019) stillede op og blev valgt (YN plads)

6.

Valg til poster, udvalg m.m.
LVS repræsentanter
(formanden + så mange som medlemstallet berettiger til, § 3. Vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. Maks 5 år. DNS har ret til 8 repræsentanter i 2019.
Lise Korbo (Bispebjerg Hospital) (2019) formand
Jesper Erdal (Rigshospitalet) (2016, 2017, 2018, 2019) var på valg og blev genvalgt
Christina Rostrup Kruuse (Glostrup) (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) var på valg og blev
genvalgt
Allan T. Pedersen (Esbjerg) (2017, 2018, 2019) var på valg og blev genvalgt
Mette Lindelof (Herlev) (2017, 2018, 2019) var på valg og blev genvalgt
Anne-Mette Hejl (Bispebjerg) (2018, 2019) var på valg og blev genvalgt
Line Lunde Larsen (Glostrup) (2018, 2019) var på valg og blev genvalgt
Henrik Boye Jensen (Odense) (2018, 2019) var på valg og blev genvalgt

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) var ikke på valg.
Mette Lindelof (2014, 2015, 2016 – DNS udpeget), (2017, 2018 – DNO udpeget) var ikke på
valg
Æresmedlemmer
Troels Staehelin Jensen blev indstillet som æresmedlem af DNS
Per Soelberg Sørensen blev indstillet som æresmedlem DSN
Begge indstillinger blev godkendt af generalforsamlingen
Det samlede antal æresmedlemmer i DNS:
Indstillet i 2019
Troels Staehelin Jensen
Per Soelberg Sørensen
Indstillet i 2018
Dr.med., professor emeritus Gudrun Boysen
Dr.med., professor Jes Olesen
Dr.med., professor Olaf B. Paulson
Professor Nick Wood

Professor David Burn
Delegerede til WFN
(vælges for 4 år, genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange, § 3):
Gunhild Waldemar (RH) (2007, 2011, 2015) kunne ikke genvælges.
Mette Lindelof (2019) stillede op og blev valgt
Christina Rostrup Kruuse stillede op som suppleant og blev valgt (2019)
DRG udvalget
Der indstilles til, at udvalget nedlægges.
7.

Valg af revisor (vælges for 3 år)
Charlotte Rath var ikke på valg.

8.

Eventuelt
Bestyrelsen takkede afgående formand Jesper Erdal for sin indsats i bestyrelsen.

4

