Formandsberetning
DNKS generalforsamling fredag den 13. april 2012
Bestyrelsen vil gerne takke alle der har bidraget til selskabets arbejde det forgangne år.

Selskabets bestyrelse
Efter sidste generalforsamling d. 25.03.11 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Jens Christian H. Sørensen, Aarhus: formand.
Marianne Juhler, Rigshospitalet: næstformand.
Lars Bøgeskov, Rigshospitalet: kasserer.
Suzan Dyve, Aarhus
Helga Gulisano, Ålborg.
Christian Møller, København: suppleant.

Bestyrelsen har i den forgangne periode afholdt tre bestyrelsesmøder i Domus Medica.
Det har været muligt at løse bestyrelsens opgaver med så relativt få møder, da det meste af bestyrelsens arbejde varetages med e-mail korrespondance.
Referaterne fra disse bestyrelsesmøder er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Selskabets væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling
Dimensionering af hoveduddannelses-stillingerne:
Sundhedsstyrelsen havde fremsendt høringsmateriale til dimensioneringen af speciallægeuddannelsen fra 2013 til 2017 i neurokirurgi. Bestyrelsen gennemgik de forskellige statistikker og
konklusionen var, antallet af hoveduddannelses-stillinger blev anbefalet reduceret. Dette fra 6 til 3,
men da en stilling i forvejen var holdt vakant, var det reelt en reduktion på 2 stillinger fra 5 til 3 hoveduddannelses-stillinger nationalt.

Sundhedskvalitet.DK:
DNKS har deltaget i møde med Sundhedsstyrelsen vedrørende kvalitetsindikatorer, ventetider og
komplikationer for specialet Neurokirurgi, der trækkes fra Landspatientregistret m.h.p. monitorering
af specialet på sundhedskvalitet.dk.

Selskabets hjemmeside:
Den hidtidige web-master er fratrådt, hvorfor bestyrelsen har taget initiativ til etablering af en ny
hjemmeside, som vil være baseret på en content management system (CMS) løsning. Det nuværende design vil blive bibeholdt og de generelle overskrifter ligeledes med links til afdelingerne.
Løsningen vil kræve et minimum af vedligeholdelse, som i øvrigt kan foregå via Fællessekretariatet.

Videnskabelige møder afholdt i perioden
DNKS afholdt et videnskabeligt efterårsmøde fredag d. 04.11.11 i DGI-Byen. Emnerne var hydrocephalus, en diagnostisk og behand-lingsmæssig udfordring samt ryg-kirurgiens fremtid i neurokirurgien. Mødet var velbesøgt og der var livlig debat.
Sidste del af mødet vedrørende rygkirurgiens fremtid i neurokirurgien udmøntede sig i en betænkning fra Selskabet om rygkirurgi. Betænkningen er fremsendt til Selskabets medlemmer sammen
med indkaldelsen til Selskabets generalforsamling fredag d. 13.04.12.

Information om rådgivning ydet af selskabet i perioden
DNKS har givet svar vedrørende revision af målbeskrivelser i neurokirurgi.
DNKS har kommenteret National retningslinie for endovaskulær behandling, fremsendt fra neurologisk afd., Århus.
Sundhedsstyrelsen har rådført sig med DNKS i forhold til udvælgelse af specialfunktioner i Sundhedsstyrelsens monitoreringer af specialeplanen.
Formanden har deltaget i kirurgisk forum’s møder hen over 2011 og primo 2012.Her har der været
diskuteret kirurgisk uddannelse, CME, hygiejne-forskrifter samt dimensionering af speciallægeuddannelsen.
DNKS er blevet forespurgt af neurokirurgisk Århus vedrørende ny retningslinie for information til
pårørende vedrørende mulig organ-donation.
DNKS er blevet hørt vedrørende EU-direktiv for strålehygiejne i forbindelse med CT-skanning.

Udvalgsstruktur, & herunder redegørelse for eventuelle ændringer
Der er ikke sket ændringer i DNKS’s udvalgsstruktur siden sidste generalforsamling
Bestyrelsen har med Lars Bøgeskov som primus motor revideret og opdateret medlemssammensætningen i de enkelte udvalg.
Oversigt over udvalgene og de aktuelle medlemmer samt konstituering kan findes på:
http://www.dnks.dk/ under fanebladet Udvalg

Oversigt over selskabets tilknytning til andre selskaber og organisationer,
herunder redegørelse for eventuelle ændringer
LVS
Dansk Medicinsk Selskab har taget navne forandring til Lægevidenskabelige Selskaber, men er
uændret en paraplyorganisation for alle de videnskabelige selskaber i Danmark. Selskabets formål
er fortsat at fremme dansk lægevidenskab og varetage en samlet repræsentation af medlemsselskabernes holdninger og viden herom overfor offentligheden og derunder de centrale sundhedsmyndigheder. Det har været bestyrelsens oplevelse at LVS er blevet en mere aktive organisation
på den sundhedspolitiske scene.
EANS
European Association of Neurosurgical Societies er såvel en sammenslutning af europæiske neurokirurgiske selskaber som af individuelle medlemmer. I forhold til DNKS er EANS væsentligste
funktion afholdelsen af EANS-kurserne, samt de årlige EANS kongresser. Ved generalforsamlingen i 2008 blev det besluttet at bibeholde DNKS tilknytning til EANS, der er ikke sket ændringer i
denne relation i perioden.
UEMS
Union Européenne des Médecins Spécialistes (European Union of Medical Specialists), deklarerede mål er at arbejde for den højste kvalitet af lægefaglig behandling i EU, samt for speciallægers
frie ret til at arbejde i alle EU-lande. Det blev besluttet ved generalforsamlingen i 2008 at DNKS
skulle tilknyttes den neurokirurgiske sektion af UEMS. Danmarks aktuelle UEMS repræsentanter er
Marianne Juhler og Jannick Brennum.
SNS
Skandinavisk Neurokirurgisk Selskab.
Ved sidste generalforsamling i DNKS blev det besluttet at DNKS igen bliver medlem af SNS. SNS
tilbyder gratis medlemskab. SNS har i den indeværende periode startet en reformations proces,
hvor SNS skifter fra at være et selskab for skandinaviske neurokirurger, til et selskab for fagpersoner med en interesse i neurokirurgi. Igennem de senere år har der været en stigende deltagelse af
neurokirurgiske sygeplejersker i SNS kongresserne. Derudover vil selskabet gerne tiltrække neuroanæstesiologer, neuroradiologer, neurofysiologer, neuropsykologer mm. SNS bestyrelsen vil
fremadrettet bestå af en neurokirurg og en neurokirurgisk sygeplejerske fra hvert land (Danmark,
Sverige, Norge, Finland & Island), samt en formand. Bestyrelsesmedlemmer udpeges af de faglige
selskabers bestyrelse blandt deres bestyrelsesmedlemmer.
Aktuelt er undertegnede DNKS´ repræsentant i SNS.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen

Jens Christian Hedemann Sørensen
Formand Dansk Neurokirurgisk Selskab

