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DNS´ virtuelle generalforsamling 21. august 2020
kl. 16.00 – 16.45
Dagsorden
Valg af dirigent
1.

Formandens beretning

2.

Beretninger fra udvalg og delegerede

3.

Vedtægtsændringer
Bestyrelsen stiller forslag til ændring af regnskabsåret, jf. § 11 Regnskab og regnskabsår. Der foreslås ændring fra regnskabsår 1. februar til 31. januar til 1. januar til
31. december.

4.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter.

5.

Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer (for 1 år):
(vælges for 1 år ad gangen, genvalg kun 2 gange, § 7):
Lise Korbo (Bispebjerg Hospital) (2019) er på valg og kan genvælges
Marit Otto (AUH) (2017, 2018, 2019) er på valg og kan ikke genvælges
(NF plads)
Faisal Amin (Glostrup) (2017, 2018, 2019) er på valg og kan ikke genvælges
(Ordinær plads)
Lise Leth Jeppesen (Aarhus) (2018, 2019) er på valg og kan genvælges
(Ordinær plads)
Gry Tanum (København) (2018, 2019) er på valg og kan genvælges
(YN plads)
Tobias Sejbæk (Esbjerg) (2019) er på valg og kan genvælges
(YN plads)

6.

Valg til poster, udvalg m.m.

7.

Valg af revisor (vælges for 3 år)
Charlotte Rath (2018, 2019) er ikke på valg

8.

Eventuelt
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Formandens beretning 2019-2020
Selskabet har pr. 31.12.2019 777 medlemmer. Siden sidste generalforsamling er tilkommet 51
nye personlige medlemmer. 29 personlige medlemmer har meldt sig ud.
5 er afgået ved døden: Henning Dylmer, Susanne Elisabeth Helweg-Larsen, Per Udsen, Claus Hellesen og Joseph Tchomtchidji.
DNS møder
Årsmødet i 2019 blev atter afholdt på Hotel Munkebjerg og havde igen-igen stor tilmelding med
198 deltagere. Professor Grete Andersen holdt professor forelæsningen, der var inspirerende foredrag fra de udenlandske foredragsholdere: Professor Bernhard Hemmer og ikke mindst Dr. Thabele Leslie-Mazwi. Desuden var der flere danske foredragsholdere og selvfølgelig: Neurobowl.
Der indkom 11 abstracts til Mogens Fog foredragskonkurrencen, hvoraf 8 blev udvalgt til konkurrencen Vinder blev: Joakim Ölmestig og Louise Ninett Carlsen.
Derudover modtog vi 27 posterabstracts, hvoraf alle blev accepteret til ophængning og deltagelse
i posterkonkurrencen. Vinder af posterprisen blev Lærke Roulund Taudorf.
Generalforsamlingen foregik lørdag morgen, hvilket igen i 2019 medførte et større fremmøde end
tidligere. Se referatet af generalforsamlingen her. Professor Per Soelberg og Professor Troels
Staehelin Jensen blev valgt som danske æresmedlemmer. Der var valg til bestyrelsen og resultatet af valget og konstitueringen blev: formand Lise Korbo, næstformand Faisal Mohammad Amin,
repræsentant for dansk neurofysiologisk selskab Marit Otto, kasserer Gry Tanum, faglig sekretær
Tobias Sejbæk Mathiesen, menigt medlem Lise Leth Jeppesen. Kritisk revisor Charlotte Rath.
Efterårsmødet blev afholdt d. 4.10.2019 i samarbejde med Dansk Hovedpine Selskab og Dansk
Neuroradiologisk Selskab. Det var et velbesøgt møde med 58 tilmeldte.
Professor Philippe Ryvlin; Lausanne holdt en spændende forelæsning om SUDEP, og der var
spændende patientcases flot fremlagt af Søren Kjær.
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 5 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 2019. 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 2020.
European Academy of Neurology
EAN afholdt en velbesøgt 5. kongres i Oslo i 2019. I år afholdes kongressen i Paris 23.-26.5.
2020. Husk at du får rabat som medlem af DNS, se hjemmesiden – og det blev så til et webmøde med rekordstor tilslutning.
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.
Mangel på neurologer og rekruttering af yngre læger til neurologien
En arbejdsgruppe nedsat under DNS udarbejdede i 2018 en rapport med status over manglen på
speciallæger i neurologi og pågående rekrutteringsindsatser. I 2019 holdt en delegation fra bestyrelse og uddannelsesudvalg et møde med Erik Jylling fra Danske Regioner. Få måneder efter
dette møde indkaldte Sundhedsstyrelsen høringssvar for dimensionering af Speciallæge uddannelsen 2021-25. DNS har deltaget ved et møde i Lægeforeningen, hvor alle specialer fremlagde deres høringssvar. Ved dette møde blev neurologien nævnt, som et speciale med behov for flere
stillinger af oplægsholderen fra Danske Regioner. Ved seneste opslag af HU stillinger var der flere
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ansøgere end stillinger over hele landet. DNS høringssvar til Dimensioneringsplanen kan ses på
neuro.dk.
Indenfor neurorehabilitering er manglen på neurologer bekymrende stor. DNS har nedsat en lille
arbejdsgruppe, som sætter særligt fokus på rekruttering til dette område.
Ved den seneste ansættelsesrunde til HU stillinger var der flere ansøgere end stillinger i alle Uddannelsesregioner, hvilket også er et vigtigt argument for at få tildelt flere HU-forløb.
Udtalelse til Sundhedsministeriet vedrørende behandling af ME/Kronisk træthed
Den 14. marts 2019 vedtog folketinget, at sygdommen ME/Myalgisk Encephalomyopati/Kronisk
Træthedssyndrom/CFS skal kodes med diagnosekoden G93.9 (ICD10), som udtryk for at det er
en sygdom i nervesystemet, og dermed adskiller sygdommen fra de sygdomme, som blandt fagfolk kaldes Funktionelle Lidelser. D. 14. januar 2020 var sundhedsministeren indkaldt til et åbent
samråd om denne beslutning. Efter dette samråd bad Sundhedsministeriet om en Udtalelse fra
DNS vedrørende behandling af ME/kronisk Træthed. Udtalelsen kan ses på neuro.dk
Anmodning om vurdering af ifht. ekstra-intrakraniel bypass operationer
Sundhedsstyrelsen har anmodet DNS og Dansk Neurokirurgisk Selskab DNKS om en vurdering af
det faglige belæg for ekstra-intrakranielle bypass operationer samt en vurdering af antal operationer per år. Der er nedsat en fælles arbejdsgruppe, som er tæt på at komme med en vurdering og
som vil udarbejde fælles nationale retningslinier for henvisning af patienter.
Anmodning om rådgivning vedr. ikke-medicinsk behandling af essentiel tremor
Sundhedsstyrelsen har også anmodet DNS og DNKS om rådgivning vedrørende MR guidet fokuseret UL (MRgFUS). Der er nedsat en fælles arbejdsgruppe og der er indsendt et fælles svar fra de 2
selskaber.
Uddannelse af Neurointerventionister
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, Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk Radiologisk Selskab til at vurdere området. Vi har ved et møde i 2019 udarbejdet et forslag til fælles
uddannelse. Dette forslag evalueres aktuelt i alle selskabernes bestyrelse og der skal holdes nyt
møde i arbejdsgruppen forhåbentlig i efteråret.
Specialevejledningen for neurologi
DNS har i 2019 som selskab og via Jesper Erdal, som er repræsentant i Det Rådgivende Udvalg
for Specialeplanlægning været involveret i den løbende justering af specialevejledning for neurologi. Tak til Jesper for denne indsats.
Den nye specialevejledning trådte i kraft d. 1.6.2017. Der har efterfølgende været nogle mindre
justeringer. Seneste version er fra 22.06.2020 og ligger på SST’s hjemmeside.
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Den digitale revolution og brugen af kunstig intelligens er ved at ændre patientbehandlingen på
en måde, som vi ikke har set siden grundlæggelsen af det moderne sundhedsvæsen. LVS har i
dette forår et massivt fokus på den digitale fremtid, hvis muligheder vi skal gribe, men også
styre. Årsmødet havde som tema: Læge, omfavn din algoritme. I løbet af 2020 fortsættes med en
række møder, hvor der gås mere kritisk til emnet: de etiske udfordringer, behovet for at kontrollere kvalitet og evidens, uddannelserne og behovet for, at lovgiverne følger med og vi også udvikler nationale digitale løsninger: Doktor Hansen eller doktor Google.
COVID-19
Corona pandemien har også haft indflydelse på DNS’ arbejde. Årsmødet i marts måtte aflyses. Vi
planlagde i bestyrelsen i stedet et årsmøde i august, som vi også har måtte ændre til et få timers
digitalt møde.
Efterårsmødet i 2020 er ligeledes aflyst, da det ikke er realistisk at vi kan samle medlemmer på
tværs af landet i efteråret.
Vi har booket Munkebjerg til næste årsmøde d. 19.-20. marts 2021. I bestyrelsen håber vi, at det
bliver muligt at samles på dette tidspunkt.
Lise Korbo
Formand
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__________________________________________________________________________
Beretning fra nNBV-styregruppen
nNBV har til formål at sikre hurtig og nem adgang til kort og koncis information om ”state of the
art” i diagnostik og behandling af neurologiske sygdomme. Epidemiologi, ætiologi, og patologi har
således kun plads i nNBV, såfremt det har direkte betydning for behandlingsprocesserne.
nNBV skal være en samling af kortfattede instrukser, som enkeltvist kan læses på få minutter, og
som skal redegøre udtømmende for den kliniske beslutningstagning og de dertil knyttede praktiske procedurer. Hvis der findes behov for at skabe et tværgående sammenhæng for et behandlingsområde, kan instrukserne suppleres med et strategidokument, som i mere fyldig prosa redegør for de kliniske overvejelser og strategier, som knytter sig til emnet.
nNBV blev åbnet for opslag ved DNS årsmødet 2015, og har således fungeret i 5 år. Dokumentporteføljen var ved åbningen beskeden, men siden da, er antallet af dokumenter steget betydeligt, og rammen for platformen er tæt på at være udfyldt. Antallet af opslag var ultimo 2016 1520.000 hits/måned, voksede i 2018 til 20-25.000 hits/måned og har i 2019 ligget stabilt omkring
25.000 hits/måned. 3.revisionsrunde startede ultimo 2018.
Der har i 2019 været en del udskiftninger i redaktionsgrupperne. I denne forbindelse har der været stor interesse for deltagelse blandt de yngre neurologer, i øst direkte konkurrence om deltagelse, mens der i nord og syd har været færre ansøgninger. Udskiftning blandt seniorer neurologer er vanskelig og har krævet egentlig ”head hunting”. Den samlede organisation er dog aktuel
fuldtallig.
Vedtægterne for nNBV blev revideret af styregruppen ultimo 2018, og godkendt af DNS’ bestyrelse i 2019.
Styregruppen nåede i 2019 kun at afholde ét møde den 30. april.
Mads Ravnborg
Styregruppeformand for nNBV
__________________________________________________________________________

Beretninger fra udvalg og delegerede

___________________________________________________________________________

Uddannelsesudvalget 2019
I 2019 har der været afholdt 4 møder.
Rekruttering: Vi har fortsat fulgt udviklingen af besættelser af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb. Generelt går det godt med besættelser af introduktionsforløb i alle tre regioner.
Vi har haft den store glæde at alle H-forløb blev besat ved seneste ansættelsesrunde. Vi har udarbejdet svar til den kommende Dimensioneringsplan for I- og H-stillinger som gælder for 20212025. Vi har opfordret til at øge antallet af H-stillinger og øge ratioen mellem I og H-stillinger.
A-kurser følges og evalueringer præsenteres. Kursisterne udtrykker fortsat glæde ved kvaliteten
af kurserne. Der har netop været ansøgning til 2 kurser: Bevægeforstyrrelse 1 og Neuroonkologi.
Se endvidere beretning vedr. A-kurser. Vi planlægger en Workshop for A-kursusledere i november
2020.
Workshop for uddannelsesansvarlige overlæger og UKYL blev afholdt i Nyborg 9. maj 2019. Alle
afdelinger i hele landet undtagen en deltog med UAO og UKYL. Vi havde inviteret uddannelsesko-
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ordinerende overlæge Gitte Eriksen til at facilitere en dag om etablering og implementering af uddannelseskultur. Det blev en god dag med fantastisk engagement. Workshop den 14. maj 2020
blev aflyst pga. corona, men der planlægges ny Workshop torsdag den 6. maj 2021.
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). Vi planlægger at afholde en workshop for alle delkursusledere den 6. november 2020. Igen i år er budgettet til afholdelse af de neurologiske speciale-specifikke kurser
(A-kurserne) desværre reduceret. Der skal spares til 25.557 kr. i forhold til det ansøgte beløb.
Delkursusledere til de neurologiske specialespecifikke kurser: ”Bevægeforstyrrelser 1” samt ”Neuroonkologi” er blevet valgt. Delkursusledelse af kurset ”Bevægeforstyrrelser 1” bliver Overlæge,
lektor, Ph.d. Annemette Løkkegaard, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, København. Delkursusledelse af kurset i ”Neuroonkologi” bliver Christian Tersbøl Pinkowsky, Overlæge Neurologisk afdeling SUH- Roskilde. I udvælgelsen blev der lagt vægt på beskrivelsen den pædagogiske
udformning af kurset herunder læringsmetoder. Der blev ikke taget hensyn til den geografiske
placering af kurset. Udvælgelsen blev foretaget af ansættelsesudvalget som er nedsat af DNS`s
uddannelsesudvalg og er godkendt af DNS bestyrelse.
Overlæge Helle Thagesen
Hovedkursusleder af de specialespecifikke kurser i neurologi

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.
Overlæge Peter Johannsen, Rigshospitalet-Blegdamsvej er fratrådt Styregruppen pr. 31.12.2019
og overlæge Hanne Gottrup, Aarhus Universitetshospital har overtaget formandsposten i Styregruppen pr. 1.1.2020. DNS har aktuelt udpeget overlæge, professor Steen Gregers Hasselbalch,
Rigshospitalet-Blegdamsvej samt specialeansvarlig overlæge Peter Høeg, Sjællands Universitetshospital, Roskilde 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 af de data der skal indberettes. Databasens
årsrapport kan ses her: (link indsættes til årsrapport for 2018)

Navn
Ellen Holm
Eva Sonja Schiöth
Frans Boch Waldorff

Gitte Rohr

Arbejdssted
Overlæge, Geriatrisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus
Overlæge, Psykiatrisk Hospital Risskov, Århus Universitetshospital
Praktiserende læge, professor i almen medicin, Syddansk Universitet, Odense

Fagligt selskab
DSG
DPS

Specialeansvarlig overlæge, ph.d., Psykiatrisk Afdeling
Odense, OUH

DPS
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Hanne Gottrup
formand

Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital

DNS

Lillian Mørch Jørgensen

Overlæge, Geriatrisk funktion, Akutmodtagelsen, Hvidovre
Hospital

DSG

Lone Jensen
Peter Høgh

Ledende overlæge, Gerontopsykiatrisk afdeling, Brønderslev
Specialeansvarlig overlæge, ph.d., Regional Videncenter for
Deens, Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital
Roskilde
Overlæge, professor,
Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens,
Rigshospitalet Blegdamsvej, København
Overlæge, Geriatrisk afdeling, Svendborg Sygehus, OUH.
Svendborg
Direktør for Alzheimerforeningen

DSP
DNS

Steen Gregers Hasselbalch
Søren Jakobsen
Nis Nissen
Helle Hare-Brun

Thor Schmidt
Katja Løngaard

DNS

DSG

Epidemiolog. Afdeling for databaseområde 3: Psykiatri, Gynækologi-obste-trik og Kroniske sygdomme, RKKP
Kontaktperson Afdeling for databaseområde 3: Psykiatri, Gynækologi-ob-stetrik og Kroniske sygdomme, RKKP
Datamanager. Afdeling for databaseområde 3: Psykiatri, Gynækologi-ob-stetrik og Kroniske sygdomme, RKKP

RKKP = Regionernes Kliniske Kvalitets Program.
Overlæge Hanne Gottrup,
Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

World Federation of Neurology (WFN)
WFN har i 2019 afholdt konference i Dubai fra d. 27. - 31. oktober. Næste konference er i Rom 3.
- 7. oktober 2021, mere information kan findes på:
https://wfneurology.org/world-congress-of-neurology-2021
Ud over WFN konferencen sker der også andre aktiviteter f.eks. kan anbefales det nylige opstartede webinar om neuroinfektioner – se nedenfor som foregår hver lørdag fra d. 18. juli og er gratis. Man kan holde sig opdateret på organisationens hjemmeside om yderligere.

-8-

DNS' generalforsamling fredag den 21. august 2020

Mette Lindelof, DNS repræsentant til WFN
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Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN) Årsberetning YNNN 2019-2020
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.
Igen i år lagde Torvehallerne i Vejle rammer til YNNN internatet, der er foreningens største arrangement. Internatet holdes hvert år i januar. Under overskriften ’Hjernen på afveje’ fik de 120 deltagere mulighed for at blive klogere på de psykiske manifestationer af neurologisk sygdom samt
den funktionelle neurokirurgiske historie. Undervejs kunne uropførelsen af årets fantastiske Neurorevy opleves.
Derudover har der været afholdt aftenmøder om intrakranielle blødninger og neurooftalmologi
samt de vanlige rekrutteringsmålrettede indsatser. I år har YNNN brugt tid på at få en hjemmeside, der udover at være mere driftssikker gør at vi kan leve op til GDPR-reglerne. Med nyt bureaukratisk blod på tanden går vi et nyt årti i møde.
Vi ser frem til det kommende år og vil fokusere på at arrangere uddannelsesarrangementer og
styrke uddannelsen i neurologi i hele landet.
Til YNNNs generalforsamling i januar blev der valgt en ny bestyrelse og flere tillidsposter var på
valg. Tak for indsatsen til de afgående frivillige.
Foreningen takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Sara Hesby Andreasen,
Lotte Vinge, Andreas Gluud, Alexander Lilja-Cyron og Asger Toke Guld.
Med venlig hilsen
YNNNs bestyrelse
Nicolaj Grønbæk Laugesen (Formand)
Moshgan Amiri (Sekretær)
Christopher Fugl Madelung (Næstformand)
Johan Stender (Kasserer)
Nina Imbæk
Jakob Schäfer
Peter Kolind Brask-Thomsen
Helga Haahr-Lillevang
Peter Nørregaard Hansen
Trine Nielsen
Jakob Hakon Arngrim

DRG-udvalget
Ingen beretning modtaget.

UEMS og EBN
2019 Beretning fra UEMS
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 Oslo i forbindelse med EAN i
juni 2019 og et i november 2019 i Antalya, Tyrkiet. Endvidere er der det danske
årsmøde for alle specialers danske UEMS repræsentanter i Domus Medica januar
2020 som i skrivende stund ikke er afholdt endnu.
Nedenfor findes en oversigt over de emner der hovedsageligt har været drøftet ved
møderne i 2019.
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Board eksamen.
Ved European Board Examination in Neurology der blev afholdt i forbindelse med
EAN kongressen i Oslo 2019 var der 109 eksaminander, heraf 75 fra europæiske lande.
Den øgede deltagermængde gjorde, at eksamen blev afholdt med overskud.
Dette trods vedvarende problemer med firmaet Orzone som UEMS siden 2016 har
haft partnerskabsaftale med vedrørende digital løsning. Partnerskabet med Orzone
blev opsagt sommer 2019, og der er indgået en aftale med ny udbyder: iCognitus,
samarbejdet med dette firma har til nu forløbet fuldstændigt gnidningsløst.
Der vil centralt fra blive iværksat en undersøgelse af board eksaminander angående
board eksamens indflydelse på fremadrettet karriere i Europa.
Website og twitter.
Der arbejdes fremadrettet med bredere udbredelse af viden om det europæiske arbejde
indenfor uddannelse i neurologi via SoMe. Board har fået en twitter account.
Neuropædiatri.
Temaet for mødet i Antalya var udover vanlige punkter neuropædiatri.
Der er stor divergens i EU mht. hvem der varetager de pædiatriske neurologiske
patienter. Både angående om det varetages af neurologer eller pædiatere og ligeledes
er der ikke overblik over efteruddannelsen til neuropædiater.
Der er iværksat en undersøgelse af forholdende i de forskellige EU lande som vil
blive brugt til yderligere at belyse dette emne.
Det er boardets umiddelbare holdning, at der i EU bør være mulighed for
efteruddannelse i neuropædiatri med udgangspunkt både i det neurologiske og
pædiatriske speciale. Yderligere diskussion af dette punkt ved følgende møder.
E-brain.
Alle DNS/DNLmedlemmer 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
Næste møde i EBN er i forbindelse med EAN kongressen i Paris i maj 2020 og i
oktober 2020 er der efterårsmøde i Tbilisi i Georgien
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):
Der blev valgt 7 ind ved GF i 2019:
Lise Korbo (Bispebjerg Hospital) (2019) er på valg og kan genvælges
Marit Otto (AUH) (2017, 2018, 2019) er på valg og kan ikke genvælges
(NF plads)
Faisal Amin (Glostrup) (2017, 2018, 2019) er på valg og kan ikke genvælges
(Ordinær plads)
Lise Leth Jeppesen (Aarhus) (2018, 2019) er valg og kan genvælges
(Ordinær plads)
Gry Tanum (København) (2018, 2019) er på valg og kan genvælges
(YN plads)
Tobias Sejbæk (Esbjerg) (2019) er på valg og kan genvælges
(YN plads)
Revisor
(vælges for 3 år ad gangen, genvalg højst 1 gang, § 12):
Charlotte Rath (2018, 2019) 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 maks. 5 år) – DNS har ret til 8 repræsentanter i 2020.
Der blev valgt 7 ind ved GF i 2019
Lise Korbo (Bispebjerg Hospital) (2019) formand er på valg og kan genvælges
Jesper Erdal (Rigshospitalet) (2016, 2017, 2018, 2019) er på valg og ønsker ikke genvalg
Christina Rostrup Kruuse (Glostrup) (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) er på valg og kan
ikke genvælges
Allan T. Pedersen (Esbjerg) (2017, 2018, 2019) er på valg og kan genvælges
Mette Lindelof (Herlev) (2017, 2018, 2019) er på valg og kan genvælges
Anne-Mette Hejl (Bispebjerg) (2018, 2019) er på valg og kan genvælges
Line Lunde Larsen (Glostrup) (2018, 2019) er valg og kan genvælges
Henrik Boye Jensen (Odense) (2018, 2019) er på valg og kan genvælges
Lise Leth Jeppsen (Aarhus) stiller op på ledig plads
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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: William Karlsson (2020)
Region Syd:
Formand for uddannelsesråd i syd: Anne-Mette Homburg, Odense (2014)
YN: Joanna Gesche (2016)
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):
Mette Lindelof (2019) er ikke på valg
Christina Rostrup Kruuse (2019), suppleant er ikke på valg

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, 2019 – udpeget af DNS) ønsker at træde ud.
Mette Lindelof (2014, 2015, 2016 – DNS udpeget), (2017, 2018, 2019 – DNO udpeget) er ikke på
valg

Neurologisk National Behandlingsvejledning (nNBV) Styregruppe

Formand: Overlæge Jesper Erdal, Rigshospitalet (2020)
Næstformand: overlæge Siska Frahm-Falkenberg, Rigshospitalet (2012)
DNS bestyrelsens repræsentant: Overlæge Lise Leth Jeppesen, Århus (2018)
Repræsentant for YNNN & webansvarlig: Reservelæge Asher Lou Isenberg (2020)
Repræsentant for gruppen af ledende overlæger: vacant
Redaktionsgruppeformænd:
Overlæge Claus Ziegler Simonsen, Århus (2013)
Overlæge Morten Blaabjerg, Odense (2016)
Afdelingslæge Tina Dysgaard Jeppesen, Rigshospitalet (2017)
Overlæge Christoph Beier, Odense (2020)
Overlæge Finn Sellebjerg, Rigshospitalet (2018)
Overlæge Helge Kasch, Viborg (2018)
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