DNS virtuelle generalforsamling
Fredag den 21. august 2020
Kl. 16.00 – 16.45

Referat

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

1.

Formandens beretning
Lise Korbo gennemgik formandsberetningen. DNS har nu 777 medlemmer
Bestyrelsen har i 2019 bestået af: 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.
Ved årsmødet i 2019 var der 198 deltagere. Udenlandske oplægsholdere var Dr. Thabele
Leslie-Mazwi og professor Bernhard Hemmer. Der blev indsendt 11 abstracts til Mogens Fog
Foredragskonkurrencen, hvoraf 8 blev udvalgt til konkurrencen. Vinder blev Joakim Ölmestig
og Louise Ninett Carlsen.
Ved generalforsamlingen blev professor Per Soelberg Sørensen og professor Troels Staehelin
Jensen valgt som danske æresmedlemmer.
Efterårsmødet blev afholdt 4. oktober i samarbejde med Dansk Hovedpine Selskab og Dansk
Neuroradiologisk Selskab. Det var velbesøgt med 58 tilmeldte.
Bestyrelsen rettede en tak til selskabets videnskabelige panel, der repræsenterer DNS i udvalg og arbejdsgrupper.
Siska Frahm-Falkenberg har været webredaktør på neuro.dk og blev takket for sin indsats.
Hendes afløser er Asher Lou Isenberg.
Der er udsendt 5 nyhedsbreve i løbet af året med invitationer til diverse faglige møder.
Lundbeck Scholarstipendier
DNS uddelte 1,4 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Uddelingen af skolarstipendierne kan ses på
selskabets hjemmeside. Lundbeckfondens bedømmelsesudvalg, Rigmor Jensen, Grethe Andersen, David Gaist og John Vissing, blev takket for deres indsats i løbet af året.
European Academy og Neurology
Kongressen blev 2019 afholdt i Oslo.
Mangel på neurologer og rekruttering af yngre læger til neurologien
I 2019 afholdt en delegation fra bestyrelsen og uddannelsesudvalget møde med Erik Jylling
fra Danske Regioner. Kort efter indkaldte Sundhedsstyrelsen høringssvar for dimensionering
af speciallægeuddannelsen 2021-2025. DNS har deltaget i møde i Lægeforeningen, hvor alle
specialer fremlagde deres høringssvar, og på dette møde blev det nævnt, at neurologien var

et speciale med behov for flere stillinger. Ved seneste ansøgningsrunde til HU stillinger var
der flere ansøgere end stillinger.
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National behandlings vejledning og visitation for epilepsi
DNS har fået 2 mio. kr. til udarbejdelse af behandlings- og visitations vejledning for epilepsi.
Der er ansat en projektkoordinator, og Anne Sabers er delvist frikøbt som faglig ekspert. Der
er mere end 50 personer med i de forskellige arbejdsgrupper, og der laves materiale som
både kan anvendes til udredning og behandling af børn og voksne samt afsnit til sundhedsprofessionelle og til øvrige.
Udtalelse til Sundhedsministeriet vedr. ME
Folketinget vedtog den 14. marts 2019, at sygdommen ME/Myalgisk Encephalomyopati/Kronisk Træthedssyndrom/CFS skal kodes med diagnosekoden G93.9 (ICD10). Den 14.
januar 2020 var sundhedsministeren indkaldt til et åbent samråd om denne beslutning. DNS
har lavet udtalelse vedr. dette, udtalelsen kan ses på neuro.dk.
Anmodning om vurdering af ifht. Ekstra-intrakraniel bypass operationer
Sundhedsstyrelsen har anmodet DNS og Dansk Neurokirurgisk Selskab om en vurdering af
det faglige belæg for ekstra-intrakranielle bypass operationer samt en vurdering af antal
operationer pr. år. En fælles arbejdsgruppe kommer snarest med en vurdering, og der stiles
mod at udarbejde fælles nationale retningslinjer for henvisning af patienter.
Anmodning om rådgivning vedr. ikke-medicinsk behandling af essentiel tremor
Sundhedsstyrelsen har anmodet DNS og DNSK om rådgivning vedr. MR guidet fokuseret UL
(MRgFUS). En arbejdsgruppe er nedsat, og der er indsendt svar fra de 2 selskaber.
Uddannelse af Neurointerventionister
Det er vigtigt, at der sikres tilstrækkelige specialister til at udføre behandling af storkarapopleksi. En arbejdsgruppe bestående af Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Neuroradiologisk
Selskab, Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk Radiologisk Selskab arbejder på et fælles
forslag til uddannelse.

2.

Beretninger fra udvalg og delegerede
Der var ingen kommentarer fra udvalg og delegerede.

3.

Vedtægtsændringer
Bestyrelsen stillede forslag til ændring af regnskabsåret, jf. vedtægterne § 11 Regnskab og
regnskabsår. Der blev stillet forslag om at ændre året fra 1. februar til 31. januar til 1. januar til 31. december. Begrundelsen for ændringsforslaget er, at DNS fremover lader Lægeforeningen føre regnskab med DNS. DNS skal også fremover momsafregnes, og denne del tager Lægeforeningen sig også af. Forslaget blev vedtaget af enstemmig generalforsamling.

4.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter.
Regnskab
Kasserer Gry Tanum gennemgik regnskabet for 2019.
Indtægter 666.054 kr.
Udgifter: 618.901 kr.
Overskud: 47.153 kr.
Indestående i bank er 1.021.921 kr.
Årsmødet blev dyrere end budgetteret pga. underholdning og flere deltagere.
Posterpris er posteret dobbelt, da prisen ikke blev uddelt i 2018.
Corpus callosum kontoen bliver ikke anvendt så ofte, så derfor var der overskud på denne
post.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Budget
Kasserer Gry Tanum gennemgik budget for 2020-2021
Udgifter: 256.800 kr.
Indtægter: 339.000 kr.
Overskud 82.200 kr.
Årsmødet 2020 blev sat til 10.000 kr. og dækker udgifter til gaver og honorar.

Hjemmesiden er blevet dyrere, da der betales til Onlinesynlighed.
Posten til bestyrelsesmøder er lav, da mange møder holdes via Skype.
Budgetforslag blev godkendt af generalforsamlingen.
Fastlæggelse af kontingenter
Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent.
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, 2020) var på valg blev genvalgt
Birger Johnsen (Aarhus) (2020) stillede op til NF plads og blev valgt
(NF plads)
Gry Tanum (København) (2018, 2019, 2020) var på valg og blev genvalgt
(YN plads)
Nanna Arngrim (Roskilde )(2020) stillede op til YN plads og blev valgt
(YN plads)
Lise Leth Jeppesen (Aarhus) (2018, 2019, 2020) var på valg og blev genvalgt
(Ordinær plads)
Tobias Sejbæk (Esbjerg) (2019, 2020) var på valg og blev genvalgt
(Ordinær plads)
2 trådte ud af bestyrelsen
Marit Otto (AUH) (2017, 2018, 2019)
Faisal Amin (Glostrup) (2017, 2018, 2019)

6.

Valg til poster, udvalg m.m.
(formanden + så mange som medlemstallet berettiger til, § 3. Vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. Max 5 år) – DNS har ret til 8 repræsentanter i 2020 inkl. formand.
Yderligere medlemmer af LVS’ Repræsentantskab, vælges for et år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Ingen kan være repræsentant uafbrudt i mere end 5 år
Lise Korbo (Bispebjerg), (2019, 2020) Formand
Line Lunde Larsen (Glostrup) (2018, 2019, 2020) var på valg og blev genvalgt
Henrik Boye Jensen (OUH) (2018, 2019, 2020) var på valg og blev genvalgt
Allan T. Pedersen (Esbjerg) (2017, 2018, 2019, 2020) var på valg og blev genvalgt
Mette Lindelof (Herlev) (2017, 2018, 2019, 2020) var på valg og blev genvalgt
Anne-Mette Hejl (Bispebjerg) (2018, 2019, 2020) var på valg og blev genvalgt
Lise Leth Jeppesen (Århus) (2020) stillede op og blev valgt
Tobias Sejbæk (Esbjerg) (2020) stillede op og blev valgt

Delegerede til WFN
(vælges for 4 år, genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange, § 3):
Mette Lindelof, (2019, 2020) var ikke på valg.
Suppleant: Christina Rostrup Kruuse (2019, 2020) var ikke på valg
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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) ønskede at træde ud.
Charlotte Rath (2020) stillede op og blev valgt.
Mette Lindelof (2014, 2015, 2016 – DNS udpeget), (2017, 2018, 2019, 2020 – DNO udpeget) var ikke på valg.

7.

Valg af revisor (vælges for 3 år)
Charlotte Rath (2018, 2019, 2020) var ikke på valg

8.

Eventuelt
Der blev rettet en stor tak til Mads Ravnborg for hans store arbejde med opstart og etablering af nNBV. Ny formand for nNBV er Jesper Erdal.
Faisal Amin og Marit Otto blev takket for deres aktive indsats i DNS´ bestyrelse.

