Formandens beretning for 2013

Formandens beretning v DNKS generalforsamling fredag den 28. marts 2014.
På vegne af Bestyrelsen vil formanden gerne takke alle, der har bidraget til Selskabets arbejde i
løbet af 2013.

Selskabets Bestyrelse: Efter sidste generalforsamling fredag den 8. marts 2013 konstituerede
Bestyrelsen sig på følgende måde:
•
•
•
•
•
•

Jens Christian H. Sørensen, Aarhus: Formand
Marianne Juhler, Rigshospitalet: Næstformand
Lars Bøgeskov, Rigshospitalet: Kasserer
Helga Gulisano, Aalborg: Medlem
Kjeld Dons, København: Medlem
Christian Møller, København: Suppleant

Bestyrelsen har i den forgangne periode afholdt 2 bestyrelsesmøder i Domus Medica. Bestyrelsen
arbejder fortsat med e-mail korrespondance som det væsentligste kommunikationsværktøj i
arbejdet.
Mange henvendelser fra Sundhedsstyrelse og lægevidenskabelige selskaber besvares ad den vej.
Referater fra afholdte bestyrelsesmøder er tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.DNKS.dk

Selskabets væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling.
Forskningsudvalg under DNKS:
Ved Selskabets bestyrelsesmøde den 31. maj 2013 blev det besluttet at nedsætte et
forskningsudvalg under Selskabet.
Det nye forskningsudvalg under Selskabet består af overlæge Preben Sørensen, Aalborg,
forskningsoverlæge, PhD Frantz Rom Poulsen, Odense og professor, dr.med. Marianne Juhler
Rigshospitalet samt professor, dr.med. Jens Christian Sørensen, Aarhus.
Selskabets kommissorium er fremme af neurokirurgisk forskning i Danmark samt fælles
referenceramme for kontakt til de store fonde.
Ny hovedkursusleder:
Gorm von Oettingen har efter 7 år på posten besluttet at stoppe som hovedkursusleder.
DNKS bestyrelsen takker ham hermed for hans store arbejde for speciallægeuddannelsen.
Selskabet har på foranledning af Gorm udpeget afdelingslæge, PhD Jesper Kelsen fra
Neurokirurgisk Klinik Rigshospitalet som ny hovedkursusleder.
Jesper overtager hovedkursusleder rollen mhp drift af kurserne samt varetagelse af den igangsatte
reform af Selskabets hovedkurser og endvidere implementering af den elektroniske logbog på
foranledning af Sundhedsstyrelsen. Ud over dette forestår der et arbejde med revision af
målbeskrivelsen. Dette vil foregå i dialog med SUS Udvalget og Selskabet.

Forløbstider for pakkeforløb for kræft i hjernen:
På foranledning af flere henvendelser til Sundhedsstyrelsens ansvarlige for pakkeforløb for kræft i
hjernen overlæge Ole Andersen blev Selskabet sammen med DNOG og de neurokirurgiske
afdelingers kræftansvarlige indkaldt til møde i Sundhedsstyrelsen tirsdag den 27. august, hvor
pakkeforløb for kræft i hjernen blev diskuteret, og der blev foreslået ændringer i forløbstiderne
således, at der blev sikret en realistisk forløbstid fra informeret samtykke til operation.
Sundhedsstyrelsen har ændret på forløbstiderne, men ikke fremsat en egentlig bekræftelse på
dette i form af referat fra mødet, men ved henvendelse fra DNKS formandens til Sundhedsstyrelsen primo 2014 blev det oplyst, at pakkeforløbene var ændret til de aftalte 3/9/7 dage og at
det fremgår af monitoreringsopgørelserne for 4. kvartal 2013 i de justerede forløbstider. De nye
forløbstider vil være gældende fremadrettet.
National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser:
På foranledning af Sundhedsstyrelsen blev der primo 2013 nedsat en arbejdsgruppe til
udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af patienter med hjernemetastaser.
Arbejdsgruppens formand blev Mikael Kostaljanitz, som har stået i spidsen for DNOG og DNKS’
retningslinjer vedr. behandling af hjernemetastaser.
Denne retningslinje blev godkendt af Bestyrelsen ved seneste bestyrelsesmøde og er nu indgået
som grundlag for den nationale retningslinje.
I tillæg til dette er der for nylig fra de neurokirurgiske sygeplejersker blevet fremsendt ”nationale
sygeplejefaglige retningslinjer for patienter med maligne hjernetumorer”.
Dette skriv vil ligeledes indgå i den nationale retningslinje for hjernemetastaser og på sigt i en
retningslinje for primære hjernetumorer.
Vejledning – overvejelser vedr. ophør af behandling efter kritiske neurokirurgiske tilstande:
Efter revision fra Dansk Neurokirurgisk Selskab ved Lars Bøgeskov og efter høring blev
vejledningen godkendt. Vejledningen er fremsendt til de neurokirurgiske afdelinger mhp
implementering og endvidere til Sundhedsstyrelsen.
Vejledningen fremstår nu operationel, og det er klargjort, at det er den beslutningsansvarlige læge,
(BAS lægen) der i sidste ende træffer beslutningen om ophør af behandling ved kritisk
neurokirurgisk tilstand.
Specialeplan 2014:
Bestyrelsen har repræsenteret Selskabet til Kick Off møde for specialeplanen i Odense den 21.
januar, hvor Sundhedsstyrelsen fremlagde sine planer for revision af specialeplanen. Der
nedsættes en arbejdsgruppe for hvert speciale bestående af 3 repræsentanter for det relevante
specialebærende selskab, en faglig repræsentant fra specialet udpeget af hver region. En til 2
repræsentanter udpeget af DASYS til relevante specialer samt andre faggrupper uafhængige af
specialet. Selskabet har indtil videre udpeget 3 repræsentanter fra Bestyrelsen.
Odense har anmodet om yderligere en repræsentant i arbejdsgruppen og Bestyrelsen vil rette
henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr. dette.

Selskabets hjemmeside:
Selskabets hjemmeside er nu driftet af Selskabet SundVision med en CMS løsning.
Hjemmesidens nye design fremtræder mere funktionel og brugervenlig.
Selskabet har været i dialog med yngre neurokirurger med henblik på yderligere optimering af
hjemmesiden herunder information om kurser og relevante undervisningstilbud til yngre
neurokirurger.

Videnskabelige møder afholdt i perioden:
Den 8. marts, 2013 afholdt Selskabet videnskabeligt møde om hovedtraume, patofysiologi, nye
visitationsretningslinjer, forebyggelse, kronisk subduralt hæmatom og retningslinjer for ophør af
behandling, som netop er godkendt. Professor Bertil Romner fremførte foredrag om S-100 som
markør i samarbejde med Ramona Åstrand og algoritmen til visitation af voksne patienter ved
minimal til moderat hovedskade blev fremlagt.
Fredag den 22. november, 2013 afholdt Selskabet sit møde i Charlottehaven om ondt i ryggen –
medicinsk versus kirurgisk behandling.
Her blev antibiotika ved rygsmerter og modic forandringer diskuteret med Hanne Albert og Joan
Solgaard.
Selskabet barslede efter mødet med en vejledning til sine medlemmer og øvrige om at
foreliggende data er interessante og videnskabeligt i orden, men endnu ikke velunderbyggede,
hvorfor Selskabet aktuelt ikke kan anbefale antibiotika ved rygsmerter og modic forandringer.
Selskabet vil parkere dette på sin hjemmeside.
Mødet var i øvrigt særdeles velbesøgt og en spændende videnskabelig debat udspandt sig.

Information og rådgivning ydet af Selskabet i perioden:
Sundhedsstyrelsen har hørt Selskabet vedr. CT skanninger til anvendelse ved subarachnoidalblødning. Konklusionen blev, at opløbs a-grafi fortsat er nødvendig.
Selskabet har været hørt om dataopgørelser fra Sundhedskvalitet.dk.
Selskabet har været hørt om takstsystemer for 2014.
Selskabet har vejledt en amerikansk advokat vedr. Dansk Lovgivning omkring cervikal kirurgi.
Selskabet har deltaget i Kirurgisk Forums møder ved Formanden. Der har været diskuteret
nationale kliniske retningslinjer, samarbejde med akutlægebiler, revision af specialeplan,
ansættelsesvilkår for afdelingslæger, databaser, retningslinjer for implantater.

Udvalgsstruktur herunder evt. ændringer.
Der er ikke sket ændringer i DNKS’ udvalgsstruktur siden sidste generalforsamling. Oversigt over
udvalgene og de aktuelle medlemmer samt konstituering kan findes på www.DNKS.dk. – under
fanebladet Udvalg.

Oversigt over selskabets tilknytning til andre selskaber og
organisationer, herunder redegørelse for eventuelle ændringer
LVS
De Lægevidenskabelige Selskaber, er en paraplyorganisation for alle de videnskabelige selskaber
i Danmark. Selskabets formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage en samlet
repræsentation af medlemsselskabernes holdninger og viden herom overfor offentligheden og
derunder de centrale sundhedsmyndigheder. Det er uforandret bestyrelsens opfattelse at LVS er
en markant spiller 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
fortsat ikke sket ændringer i denne relation.
Med den nye struktur af speciallægeuddannelsen i neurokirurgi med inddragelse af EANS og SNS
kurserne er selskabets medlemskab af disse 2 selskaber vigtig og nødvendig.
UEMS
Union Européenne des Médicins 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 Jens Christian H. Sørensen.
Skandinavisk Neurokirurgisk Selskab (SNS).
DNKS er igen medlem af SNS. SNS tilbyder gratis medlemskab. SNS er nu et selskab for
skandinaviske neurokirurger, og øvrige fagpersoner med en interesse i neurokirurgi. Således har
der igennem de senere år har der været en stigende deltagelse af neurokirurgiske sygeplejersker.
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.
Beitostølen-gruppen under SNS varetager de skandinaviske specialekurser der modsvarer EANS
kurserne.

På bestyrelsens vegne

Jens Christian Hedemann Sørensen
Formand Dansk Neurokirurgisk Selskab

