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Formandens beretning for 2018 
 
På vegne af Bestyrelsen vil formanden gerne takke alle, der har bidraget til Selskabets arbejde i løbet af 2018. 
 
Selskabets Bestyrelse: Efter sidste generalforsamling fredag den 9. marts 2018 konstituerede bestyrelsen sig 
på følgende måde: 
 

• Jens Christian H. Sørensen, Aarhus: Formand & assisterende-kasserer 

• Helga Gulisano, Aalborg: Næstformand 

• Marianne Juhler, Rigshospitalet: Medlem 

• Frantz Rom Poulsen, Odense: Medlem 

• Bo Halle, Odense: Medlem 

• Christian Møller, København: Suppleant & kasserer 
 
Bestyrelsen har i den forgangne periode afholdt 3 bestyrelsesmøder i Domus Medica.  
 
Bestyrelsen benytter sig af fællessekretariatet & sekretær Linda Ædelsten, hvorfor Domus Medica er en praktisk 
ramme for bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøderne kan holdes på et begrænset antal på baggrund af den 
fortsatte anvendelse af e-mail-korrespondance, som det væsentlige kommunikationsværktøj i 
bestyrelsesarbejdet. Ligeledes afholdes bestyrelsesmøderne som heldagsmøder med mange 
dagsordenspunkter. 
 
De talrige henvendelser fra Sundhedsstyrelsen og Lægevidenskabelige Selskaber samt andre organer 
besvares primært via mail. 
 
Referater fra DNKS’ bestyrelsesmøder er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.dnks.dk under 
fanebladet Møder. 
 
 
Selskabets væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling: 
 
Akkreditering og certificering af hjernetumorkirurgiske kompetencer 
På vegne af de neurokirurgiske afdelinger har selskabet igangsat en proces omkring certificering af 
kræftkirurger i neurokirurgien. Formanden for DNKS' neuroonkologiske gruppe har initieret processen til, 
hvorledes formen for efteruddannelse skal forløbe i forhold til kongresdeltagelse, antal indgreb, kirurgiske 
træningskurser, forskningsaktiviteter, osv. DNKS har udbedt sig en beskrivelse af processen samt forslag til 
CME-retningslinje for forløbet. Den neuroonkologiske gruppe har nyligt haft møde og er kommet med et forslag 
til hvorledes man kan lave certificering af nye kræftkirurger. 
 
 
Kørekort – nye regler 
DNKS har ligeledes anmodet neuroonkologisk udvalg om at nedsætte et udvalg vedrørende 
kørekortsretningslinjer for hjernetumoropererede patienter. Dette arbejde er undervejs. 
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Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og 
om afbrydelse af behandlingen 
DNKS har bedt neurotraumeudvalget om at opdatere vejledningen "Overvejelser vedrørende ophør af 
behandling ved kritiske neurokirurgiske tilstande" med afsæt i vejledningen om forudgående fravalg af 
livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling på sygehuse.  
Baggrunden for revisionen af vejledninger skyldes, at der er vedtaget ændring i Sundhedsloven om øget 
medbestemmelse i forhold til fravalg af behandling. Processen er i gang.  
 
Opdatering af de nationale retningslinjer for håndtering af hovedtraume 
Neurotraumeudvalget har på vegne af Kristian Rosenlund bedt om, at der igangsættes en opdatering af nævnte 
retningslinje.  
 
Den nationale kliniske retningslinje vedrørende spinalstabilisering 
Selskabet har godkendt ovennævnte retningslinje vedrørende spinalstabilisering. 
 
Nationale kliniske retningslinjer - opdateringer 
En del af de nationale kliniske retningslinjer der ligger på hjemmeside, har tidligere udgjort et stort arbejde. 
Retningslinjerne trænger nu til opdatering. Foreløbig er der opstartet proces vedrørende national klinisk 
retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning – lumbal radikulopati.  
 
Lundbeckfonden og DNKS' scholar-stipendier 2018/2019 
Selskabet har igen i indeværende periode modtaget støtte fra Lundbeckfonden til 3 scholar-stipendier af 
140.000 kroner. Der var igen ved ansøgningsfristen 5 ansøgninger, hvoraf 3 fik bevilling. Uddelingsrunden 2018 
var den sidste i aktuelle bevilling. Selskabets forskningsudvalg vil forestå ny kontakt til Lundbeckfonden mhp. 
ansøgning om en ny 5-årig bevillingsperiode. Afhængigt af dette, er det selskabets håb at der også fra 
2019/2020, vil være midler til uddeling af dette vigtige virkemiddel.  
 
Videnskabelige møder afholdt i perioden 
Selskabet afholdt den 9. marts 2018 sit videnskabelige møde og generalforsamling i Charlottehaven. Emnet 
for det videnskabelige møde var neurotraumatologi. Der blev holdt oplæg ved Christina Rosenlund med 
highlights fra Skandinavisk Neurotraumekongres samme år.  
Efterfølgende var der oplæg ved Alexander Lilja-Cyron vedrørende Rescue-ICP præterapi projektet fra 
præhospitalsforskningen ved Aarhus Universitetshospital ved læge Sophie-Charlott Seidenfaden.  
Og hovedskader i sport ved professor Niklas Marklund fra Lund. Niklas Marklund blev efterfølgende interviewet 
af Radio 24/7 til en podcast om hovedskader i forbindelse med sport.  
Eftermiddagen bød på foredragskonkurrence med de tilmeldte foredrag. Førstepladsen gik til Morten Winkler 
Møller for et foredrag om "Intraoperative low field MRI in transphenoidal pituitary surgery". Andenpladsen gik til 
Axel Forsse for et foredrag om "Microdialysis in the endothelin-1 rat model of transient focal cerebral eschemia: 
Cyclosporin-A improves oxidative metabolism and reduces infarct size". Tredjepladsen gik til stud.med. Louise 
Bjerregaard for et foredrag om "A retrospecitve study on cervical disc prosthesis treatment efficacy and 
functionality". 
 
Selskabet afholdt den 6. november 2018 sit 30 års jubilæumsmøde med gallafest om aftenen. Dagens emne 
var Dansk Neurokirurgi – Past - Present & Future.  
Dagen startede med et historisk tilbageblik ved professor emeritus Flemming Gjerris. Foredraget blev serveret 
med både vid og bid. 
Herefter var emnet Strategi for det hele menneske ved professor og hjerneforsker Troels Wesenberg Kjær. 
Dagen fortsatte ved Spinal Neurokirurgi 1934-2018. Et historisk tilbageblik ved professor Carsten Bjarkam fra 
Aalborg Universitetshospital.  
Tumor Cerebri ved overlæge, ph.d., Rene Laursen fra Aalborg Universitetshospital.  
Eftermiddagen bød på emner med Hovedtraume i Danmark og Traumatrologi i Trøjen ved afdelingslæge Jens 
Jakob Riis med hans erfaringer fra militæret.  
To shunt or not to shunt ved professor Marianne Juhler omkring hydrocephalusbehandling.  
Neuromodulation ved selskabets formand professor Jens Christian Hedemann Sørensen.  
Herefter information omkring Skandinavisk Neurokirurgisk Selskabs kongres i maj 2019 i Stockholm ved 
Jannick Brennum.  
Aftenen bød på gallafest i Charlottehavens selskabslokaler med underholdning styret med venlig, men bestemt 
hånd af toastmaster Kjeld Dons. Der var både stand-up komik og discjockey. Festtale ved Alexander Lilja-
Cyron. 
 
Under middagen blev det på bestyrelsens vegne indstillet, at professor emeritus Jens Astrup og professor 
emeritus Flemming Gjerris bliver udpegede som æresmedlemmer i selskabet ved kommende, dvs. dette års, 
generalforsamling (2019).  
 



Information og rådgivning leveret af DNKS i perioden 
Selskabet har bidraget med høringssvar omkring national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af 
nyopstået cervikal radikulopati.  
 
Henvendelse og brev til Danske Regioner fra Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi vedrørende 
speciallægeloftet og sikring af de små specialer.  
 
Udkast til lovforslag om ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret 
forskning samt obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt og uventet.  
 
Høring over forslag om ændring af lov om forsøgsordningen om medicinsk cannabis. 
 
Kommentar vedrørende regionernes beslutning om speciallægeloft ved universitetshospitalerne.  
 
Ændring af Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskablige forskningsprojekter, 
samt talrige andre høringsforslag og korrespondancer.  
 
Udvalgsstruktur, herunder evt. ændringer: 
Der er ikke sket i ændringer i DNKS udvalgsstruktur siden sidste generalforsamling. Udvalgene 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. 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.  
 
 
Skandinavisk Neurokirurgisk Selskab (SNS).  
DNKS er medlem af SNS. SNS tilbyder gratis medlemskab. SNS er 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 
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