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Referat af DNKS’ generalforsamling afholdt den 28. marts 2014 i Charlottehaven på Østerbro.
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen den 8. marts 2013
3. Formandsberetningen
4. Kassererens beretning
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Beretning fra udvalg
7. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg til bestyrelsen
9. Eventuelt

Formanden, Jens Christian Hedemann Sørensen indledte mødet med at byde velkommen.
Ad. - 1 Valg af dirigent og referent:
Vagn Eskesen valgtes som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Referent Linda
Edslev fra Fællessekretariatet.
Ad. - 2 Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen som blev afholdt den
8. marts 2013:
Referatet blev godkendt uden ændringer.
Ad. - 3 Formandsberetningen:
Formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Hovedpunkterne i beretningen var nedennævnte punkter, og formanden henviste til den
skriftlige beretning.
Selskabets væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling:
 Forskningsudsudvalg under DNKS
 Ny hovedkursusleder
 Forløbstider for pakkeforløb for kræft i hjernen
 National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser
 Vejledning - overvejelser vedr. ophør af behandling efter kritiske neurokirurgiske
tilstande
 Specialeplanen 2014





Selskabets hjemmeside
Videnskabelige møder
Information om rådgivning ydet af selskabet

Jens Christian Hedemann Sørensen indledte mødet med at byde velkommen og refererede i meget korte træk hovedpunkterne i beretningen. Formanden supplerede den
skriftlige beretning med en mundtlig gennemgang af nogle af de arbejdsopgaver DNKS
har haft i 2013.
DNKS har nedsat et forskningsudvalg som består af Overlæge Preben Sørensen, Aalborg
Universitetshospital, DNKS’ formand Jens Christian H. Sørensen, forskningsoverlæge
Frantz Rom Poulsen og DNKS’ forskningsansvarlige bestyrelsesmedlem Marianne Juhler,
og udvalget er også repræsenteret af en yngre repræsentant.
Selskabets hovedkursusleder Gorm von Ottingen har valgt at stoppe som hovedkursusleder og formanden takkede Gorm von Ottingen for hans meget store arbejdsindsat
for den neurokirurgiske uddannelse igennem de sidste 7 år. Afdelingslæge, ph.d. Jesper
Kelsen overtager hvervet som ny hovedkursusleder. Selskabets afgående hovedkursusleder Gorm von Ottingen har i sin beretning nævnt de mange aktuelle opgaver, som den
nye hovedkursusleder og uddannelsesudvalget skal varetage.
Formanden informerede om de nye forløbstider for pakkeforløb for kræft i hjernen.
DNOG har løftet en meget stor opgave i forhold til arbejdet med ventetiderne for kræftpakkeforløb, og DNKS har været inddraget i arbejdet. Det er glædeligt, at SST har godkendt, at forløbstiden i pakkeforløbet fremover vil andrage 7 kalenderdage, og at SST
har godkendt omfordelingen, så den samlede forløbstid i pakkeforløbene på 22 dage
forbliver uændret.
I år 2013 blev der fra SST’s side foranlediget, at der blev nedsat en arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser. Arbejdsgruppens formand Michael Kostaljanitz har stået i spidsen for DNOG og
DNKS retningslinje og arbejdsgruppens retningslinje vil indgå i den nationale kliniske
retningslinje for behandling af hjernemetastaser.
Med hensyn til den nye retningslinje for stop af udsigtsløs behandling takkede formanden arbejdsgruppens formand Michael Kosteljanetz. Endvidere takkede formanden, Lars
Bøgeskov fra bestyrelsen, for hans store arbejdsindsats med hensyn til gennemgangen
og ændringsforslagene i den nye retningslinje for stop af udsigtsløs behandling.
Formanden fortalte endvidere, der er nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med
forslag til justeringer/forbedringer af specialevejledningen for neurokirurgi.
Næste alle funktioner i neurokirurgi er højt specialiserede funktioner. Der er visse ortopædkirurgiske funktioner, som varetages i et meget tæt samarbejde mellem de to specialer og efter fælles retningslinjer.
Formanden nævnte, at tilslutningen til selskabets videnskabelige efterårsmøde den 22.
november 2013, havde været meget flot. Deltagerne har bla. diskuteret relationen til
den nye forslået behandling med antibiotika af rygsmerter ved MR påviste Modic-

forandringer i rygsøjlen. Udtalelsen fra mødet var, at selskabet aktuelt ikke kan anbefale antibiotika ved rygsmerter og Modic-forandringer. Selskabets udtalelse er opdateret
på hjemmesiden.
Afslutningsvis bad formanden forsamlingen om 1 minuts stilhed, da selskabet havde
mistet en meget vellidt og højt respekteret neurokirurg. Bertil Romners nekrolog kan
ses på Rigshospitalets hjemmeside.
Der blev spurgt til samarbejdet med DNKS’s udvalg. Marianne Juhler informerede om,
at man fra bestyrelsens side er meget opmærksom på, at udvalgene er aktive, og bestyrelsen videreformidler relevante opgaver/sager, som skal behandles i de fagspecifikke udvalg.
Fra salen var der spørgsmål til arbejdet omkring specialevejledning, og selskabets formand refererede fra arbejdsgruppens sidste møde, hvor statusoversigt er blevet udarbejdet i forbindelse med de mange punkter/detaljer, som skal medtages i justeringsovervejelserne. Formanden præciserede, at selskabets faglige interesser og afdelingernes interesser skal vægtes i forhold til justeringerne og monitoreringerne.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad. - 4 Kassererens beretning:
Beretningen fra selskabets kasserer, Lars Bøgeskov, var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Som det fremgår af beretningen, udviser regnskabet et
overskud på 13.573,99 kr. Overskuddet skyldes primært kontingentstigningen, som
blev vedtaget i 2010. Selskabets indestående andrager pr. 31. december 85.111 kr.
Beretningen blev taget til efterretning.
Budgetberetningen:
Der forventes afholdt 2 medlemsmøder, uden egenbetaling, og det er vanskeligt at forudsige, om mødeudgiften vil stige, da udgiftsniveauet er afhængigt af deltagerantallet.
I forhold til budgettet er der kalkuleret med et mindre overskud. Det forventes til stadighed, at der vil være et øget forbrug af Fællessekretariatet på baggrund af
sagsmængden, der passerer gennem DNKS fra offentlige instanser. Dirigenten spurgte,
om forsamlingen kunne godkende budgetforslaget. Budgetforslaget blev godkendt af
generalforsamlingen.
Ad. 5 - Valg af revisor og revisorsuppleant:
Selskabets revisor Morten Andreasen var ikke på valg. Selskabets revisorsuppleant Per
Rochat var på valg, men var dog ikke til stede. Jacob Kristensen ønskede at opstille som
kandidat til revisorsuppleant. Jacob Kristensen blev valgt med applaus.
Ad. 6 - Beretning fra udvalg:
Der forelå skriftlige udvalgsberetninger fra Neuroonkologisk udvalg, Hjernedødsudvalget, Rygudvalget, Neurotraumeudvalget og fra Neurokirurgisk Uddannelsesudvalg.

Som omtalt i formandens beretning er der mange opgaver, som den nye hovedkursusleder og uddannelsesudvalget skal varetage. Kursusrækken skal revideres, og der er et
ønske om, at de enkelte forløb og kompetencer kan implementeres i en mere personlig
uddannelsesplan og håbet er, at man kan forpligte afdelingerne mere i hoveduddannelsesforløbene.
Lars Bøgeskov oplyste, at der ikke har været afholdt møde i DRG-udvalget i år 2013,
men at det forventes, at DRG-koderne snarest vil blive gennemgået.
Ad. 7 - Rettidige indkomne forslag fra medlemmer:
Ingen indkomne forslag.
Ad. 8 - Valg til bestyrelsen:
Den siddende bestyrelse består af:
• Jens Christian H. Sørensen, formand (AUH), er ikke på valg
• Marianne Juhler (RH), næstformand, er ikke på valg
• Lars Bøgeskov (RH), kasserer, er ikke på valg
• Helga Gulisano (Ålborg), medlem, ikke på valg
• Kjeld Dons (KBH), medlem, på valg og ønsker at genopstille
• Christian Møller (KBH), suppleant, på valg og ønsker at genopstille
Som det fremgår af oversigten ønskede Kjeld Dons at genopstille til bestyrelsen.
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater, der ønskede at opstille
til bestyrelsen. Frantz Rom Poulsen meddelte, at han gerne ville opstille. Dirigenten
foreslog, at kandidaterne skulle afholde en lille opstillingstale. Efter opstillingstalerne
forelå det skriftlige afstemningsresultat, som betød, at Frantz Rom Poulsen blev valgt til
bestyrelsen. Formanden takkede Kjeld Dons hans store indsats i bestyrelsen. Christian
Møller blev genvalgt som suppleant.
Konstitueringen af bestyrelsen sker på det førstkommende bestyrelsesmøde, som afholdes den 15. maj 2014 i Domus Medica.
Ad. 9 - Eventuelt:
Formanden takkede dirigenten for hans indsats og spurgte forsamlingen om, konceptet
og indhold for årsmødet skulle tages op til revision.
Formanden informerede om, at der i forbindelse med efterårsmødets program er afsat 2
timer om eftermiddagen, hvor YNNN kan sammensætte programmet med relevante
emner.
I forhold til årsmødekonceptet var der generel tilfredshed med form og indhold.
Forsamligen var enige om, at det var vigtigt, at programmet var sammensat med en del
pauser, så deltagerne havde tid til, at mødes med deres kollegaer.
Referent: Linda Edslev

