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Referat af DNKS’ generalforsamling afholdt den 13. april 2012 i DSB’s kursuslokaler på Østerbro
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Formanden, Jens Christian Hedemann Sørensen indledte mødet med at byde velkommen.
Ad. 1 - Ad 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
25. marts 2011.
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:
 Dimensionering af hoveduddannelsesstillingerne
 Sundhedskvalitet.dk
 Selskabets hjemmeside
 Videnskabelige møder afholdt i perioden
 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 2011.
Med hensyn til dimensioneringen af hoveduddannelsesstillingerne orienterede formanden om forløbet omkring tilpasningen af stillingerne i forhold til uddannelsesbehovet.
Der udspandt sig en dialog i forhold til antallet af de nuværende hoveduddannelsesstillinger og reduktionen.
Formanden informerede om, at Sundhedsstyrelsen har efterkommet DNKS’ indstillinger
om reduktion og generelt er tendensen den samme i forhold til de andre selskaber. I
forhold til den foreslåede reduktion af de 2 hoveduddannelsesstillinger, har aldersprofilen været lagt til grund for beslutningen og dimensioneringsplanerne har været forelagt
(SUS) Uddannelsesudvalget.
Sundhedskvalitet.dk. Der har været afholdt 2 møder i Sundhedsstyrelsen med hensyn til
gennemgang af data/koder vedrørende de forskellige kvalitetsindikationer, ventetider
og komplikationer som trækkes fra Lands Patient Registeret. Jens Chr. H. Sørensen og
Helga Gulisano har deltaget i møderne.
Formanden informerede endvidere om, at der arbejdes på, at etablere en ny hjemmeside. Designet på hjemmesiden er identisk med det nuværende, og vedligeholdelsesprogrammet er meget brugervenligt. Det forventes at hjemmesiden vil være på plads
efter sommerferien. Hjemmesiden skal optimeres og under kontaktmenuen skal det tydeligt fremgå, hvordan medlemskab kan etableres, hvilket blev nævnt fra salen.
DNKS har udarbejdet betænkning vedrørende rygkirurgernes fortsatte placering i neurokirurgien og sikring af den neurokirurgiske speciallægeuddannelse i henhold til de spinalkirurgiske kompetencer. Betænkningen er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. DNKS støtter, at der etableres et decideret fagområde i rygkirurgi
delt mellem specialerne neurokirurgi og ortopædkirurgi. DNKS mener, at de danske
neurokirurgiske speciallæger fortsat skal bevare de vigtige kompetencer inden for spinalkirurgi, herunder især indenfor degenerative rygsygdomme.
Der fremkom en dialog bl.a. i forhold til opretholdelsen af de nødvendige rygkirurgiske
kompetencer. Generalforsamlingen besluttede, at sende betænkningen til udtalelse i
Rygudvalget.
Formanden afsluttede den mundtlige beretning med at takke Suzan Dyve for hendes
indsat i bestyrelsen og alle som har medvirket til arbejdet i selskabet
Marianne Juhler påpegede vigtigheden af, at de yngre neurokirurger deltager i årsmøderne og opfordrede øvrigt til, at afdelingsledelserne er opmærksomme på, at de yngre
neurokirurger får mulighed for at deltage.
Marianne Juhler opfordrede i øvrigt forsamlingen til at komme med forslag til emner i
forhold til de videnskabelige møder. Marianne Juhler gav endvidere udtryk for, at DNKS
altid kan bruge ressourcevillige personer, til de mange opgaver der skal varetages.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Ad - 4. Kassererens beretning.
Beretningen fra selskabets kasserere Jens Christian H. Sørensen og Lars Bøgeskov var
udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Lars Bøgeskov har overtaget funktionen fra 2. kvartal 2011. Selskabets kasserer havde ikke mulighed for at være
til stede under punktet. Beretningen blev derfor gennemgået af selskabets tidligere kasserer Jens Christian H. Sørensen.
Som det fremgår af beretningen, udviser regnskabet et underskud på kr. 27.749 kr.
Underskuddet skyldes primært øgede mødeudgifter, idet DNKS i 2011 har afholdt 2
medlemsmøder, uden egenbetaling, med en udgift på kr. 89.997. Øvrige driftsudgifter
er identiske med tidligere. Generelt foregår størstedelen af bestyrelsens kommunikation
via mail, hvorved møde- og rejseomkostningerne er meget begrænsede. Selskabets revisor Christian Møller kunne oplyse, at regnskabet er revideret uden bemærkninger.
Budgetberetningen:
Der forventes afholdt 2 medlemsmøder, uden egenbetaling, hvorfor der på det samlede
budget er kalkuleret med et underskud på kr. 22.500. Det forventes til stadighed, at der
vil være et øget forbrug af Fællessekretariatet på baggrund af sagsmængden, der passerer gennem DNKS fra offentlige instanser.
Der fremkom efterfølgende en dialog i forbindelse med det samlede budget. Som det er
meddelt i budgetforslaget skal selskabets indtægter øges, hvis mødeaktiviteten uden
egenbetaling skal opretholdes. Forskellige muligheder blev nævnt.
Dirigenten spurgte, om forsamlingen kunne godkende budgetforslaget. Budgetforslaget
blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad. 5 – Valg af revisor og revisorsuppleant.
Selskabets revisor Anders Mortensen var ikke på valg
Kjeld Dons blev indstillet som revisorsuppleant. Kjeld Dons blev valgt med applaus.
6. - Beretning fra udvalg.
Der forelå skriftlige beretninger fra Neurotraumeudvalget, Uddannelsesudvalget og RygUdvalget
Neurotraumeudvalget har bl.a. arbejdet med fælles rekommandationer i forbindelse
med udsigtsløs behandling og traumatisk hjerneskade. Udvalget har oplyst, at der forelægger gode rekommandationer for håndteringen (under DASAIM), og at der er behov
for retningslinjer for at støtte beslutningstagningen.
Uddannelsesudvalget og inspektorerne vil gerne opfordre DNKS til, at der arbejdes hen i
mod at uddanne neurokirurgiske juniorinspektorer.
Beretningerne blev herefter taget til efterretning.
7. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer.
Ingen indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelsen.
Suzan Dyve har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Selskabets nuværende bestyrelsessuppleant Christian Møller er opstillet som kandidat.
Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater til bestyrelsesposten. Kjeld Dons ønskede at opstillede til bestyrelsen.
Kjeld Dons blev efter skriftlig afstemning valgt som nyt bestyrelsesmedlem og Christian
Møller fortsætter som suppleant i bestyrelsen.
9. – Eventuelt
Formanden takkede dirigenten for hans indsats og takkede for god ro og orden

Referent: Linda Edslev.

