Dansk Neurokirurgisk Selskab
Marts 2018

Referat af DNKS’ generalforsamling afholdt den 9. marts 2018 i Charlottehaven
på Østerbro.
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen den 10. marts 2017
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:
Kjeld Dons 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 10. marts 2017
Referatet blev godkendt uden ændringer.
Ad. - 3 Formandsberetningen:
Formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Selskabets formand, Jens Christian Hedemann Sørensen, takkede udvalgene og bestyrelsen for deres store arbejdsindsats. Formanden refererede i meget korte træk hovedpunkterne i beretningen. Formanden supplerede den skriftlige beretning, med en
mundtlig gennemgang, af nogle af de arbejdsopgaver, som DNKS har haft i 2017. Formanden henviste i øvrigt til den skriftlige beretning.
Selskabets formand oplyste endvidere, at bestyrelsesmøderne holdes i Domus Medica
og at Linda Ædelsten Edslev fortsat er sekretær for selskabet. De talrige henvendelser
fra Sundhedsstyrelsen og LVS samt andre organisationer/institutioner besvares primært
via mail.

Selskabets væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling:
• Selskabets udvalg for specialeuddannelsen.
• Specialeplanen for neurokirurgi 2017
• Ændringer i DRG-systemet til ny grupperingslogik 2017 & 2018.
• Opdatering af DNKS-retningslinje for hovedtraumer fra 2010
• Principsag vedrørende speciallæger til udfærdigelse af speciallægeerklæringer
• Lundbeckfonden og DNKS’ skolarstipendier 2017/2018
• Videnskabelige møder afholdt i perioden
• Information om rådgivning ydet af selskabet

Selskabets udvalg for specialeuddannelsen:
Ny målbeskrivelse og elektronisk logbog for de neurokirurgiske uddannelsessøgende.
DNKS’ næstformand og formand for selskabets udvalg for speciallægeuddannelsen
(SUS)Helga Gulisano har i 2017 forestået implementering af den elektroniske logbog,
der nu kan tilgås via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. De uddannelsesansvarlige overlæger kan endvidere videregive deres log-in til vejledere, hvorved vejleder kan tilgå den
elektroniske logbog og følge de uddannelsessøgendes progression. Den nye målbeskrivelse opdateret på hjemmesiden. Arbejdet i SUS forløber således støt.
Formanden fortalte endvidere, at Gorm von Oettingen forestået opdateringen af øvelseskursus i neurokirurgisk træning i nyt kadaver laboratorium ved Biomedicinsk Institut
på Aarhus Universitet. Dette har været en stor succes og er foregået i samarbejde med
visiting professor Bruce Vicki fra Dallas, Texas samt professor emeritus i neuroanatomi
Mark West. Selskabet vil gerne takke samtlige undervisere og vejledere for deres store
arbejde for den neurokirurgiske speciallægeuddannelse.
Specialeplanen for neurokirurgi 2017:
Formanden informerede om, at specialeplanen i Neurokirurgi kom i høring i marts 2017
og trådte i kraft sommeren 2017. Bestyrelsen vil foreslå, at DNKS fremadrettede arbejder med opsamling af kommentarer og forsætter dialogen med Sundhedsstyrelsen om
tilretning af specialeplanen - frem mod næste specialerunde.
Ændringer i DRG-systemet til ny grupperingslogik 2017 & 2018:
Selskabet er løbende involveret i dialog med Sundhedsdatastyrelsen vedrørende DRGgrupperingslogikken samt DRG-afregningstakster. Senest har selskabet kommenteret
på taksterne for år 2018, hvor bl.a. neuroimplantanter var blevet reduceret i takst med
30-40%. Selskabet imødeser fortsat dialog med sundhedsdatastyrelsen samt afdelingsledelserne for logikken '18 og '19.
Opdatering af DNKS-retningslinje for hovedtraumer fra 2010:
Formanden nævnte endvidere, at DNKS har modtaget en henvendelse om opdatering af
DNKS-retningslinjen for hovedtraumer og overlæge Christina Rosenlund fra Odense har
påtaget sig at forestå dette arbejde. Formanden oplyste endvidere, at dette går hånd i
hånd med henvendelse fra Dansk Håndbold Forbund om retningslinje vedrørende vurdering af lettere hovedtraumer i forbindelse med kampsport samt øvrige sportstyper, hvor
hovedtraumer kan forekomme.

Bestyrelsen har besluttet, at tage kontakt til professor Niklas Marklund med henblik på
status for den skandinaviske retningslinje, som vil blive omskrevet til danske forhold. I
den sammenhæng er DNKS glade for, at der har været muligt for Niklas Marklund at
holde et foredrag på formiddagens møde og DNKS vil se frem til at fortsætte dialogen
med Niklas Marklund.
Radio 24/7 var tilstede under Niklas Marklunds foredrag og Niklas Marklund blev efterfølgende interviewet af radiostationen. Christina Rosenlund tilbød at stå til rådighed,
hvis der efterfølgende skal laves interview i relation til opdateringen af DNKSretningslinjen for hovedtraumer.
Der fulgte efterfølgende en kort dialog i forhold de amerikanske anbefalinger ved lettere
hovedtraumaer og formanden forklarede, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at afvente
status for den skandinaviske retningslinje.

Principsag vedrørende speciallæger til udfærdigelse af speciallægeerklæringer – kan
forsikringsselskaber frabede sig visse DNKS’ medlemmers medvirken?

Lægeforeningen har bedt DNKS om at udpege egnet speciallæge til udfærdigelse af en
speciallægeerklæring. I denne sag har forsikringsselskab på forhånd udfærdiget en liste
over navngivne DNKS-speciallæger, som man ikke ønsker udpeget til at forestå erklæringen. Bestyrelsen har konkluderet, at selskabets formand kan beslutte, at DNKS ikke
vil være behjælpelig med at finde en egen speciallæge, hvis forsikringsselskaber på forhånd har afvist givne neurokirurgiske speciallæger uden begrundelse.

Lundbeckfonden og DNKS’ skolarstipendier 2017/2018:

Jens Christian Hedeman Sørensen var glad for at kunne fortælle, at Lundbeckfonden
også i år, har besluttet at tildele støtte til Lundbeckfondens og DNKS’ skolarstipendier.
Formanden fortalte, at selskabet har modtaget 5 ansøgninger, og bedømmelsesudvalget
havde indstillet 3 kandidater til stipendierne. Formanden takkede bedømmelsesudvalget
for deres indsat med hensyn til udvælgelsen. Støtten udgør 140.000 kr. pr. stipendiat,
hvoraf de 20.000 kr. er afsat til driftsmidler.

Videnskabelige møder afholdt i perioden:

Selskabet holdte den 10. marts 2017 sit videnskabelige møde og generalforsamling i
Charlottehaven. Emnet for det videnskabelige møde var vascular neurosurgery an update on vascular neurosurgery and treatment indications. Selskabets næstformand Helga Gulisano havde på vegne af DNKS inviteret professor Gabriel Rinkel fra University
Hospital of Utrecht, som holdt et meget spændende og relevant foredrag om: "the unruptured cerebral aneurysm. Clip, coil or control?" Et emne som vedrører alle de Neurokirurgiske afdelingers behandling af neurovaskulære patienter samt rådgivning af familiemedlemmer til patienter med rumperede aneurismer. Eftermiddagen bød på forelæsninger vedrørende endovaskulær behandling ved overlæge Leif Sørensen, Aarhus Universitetshospital samt afdelingslæge Troels Halfeld Nielsen fra Odense vedrørende ikke
ruperede cerebri media bifurkationsaneurismer. Endelig holdt uddannelseslæge Ronni
Mikkelsen et oplæg omkring en fælles national database for registrering af patienter
med subaraknoidalblødning.
Eftermiddagen bød på foredragskonkurrencen med ni tilmeldte foredrag. Resultaterne
og foredragsemnerne fremgår af formandsberetningen.

Information og rådgivning leveret af DNKS i perioden

Selskabet har bidraget til anbefalinger fra tværsektorielle forløb på mennesker med
kroniske lænderygssmerter. Rachid Bech har repræsenteret selskabet i arbejdet.
Selskabet har som anført kommenteret på de nye DRG-grupperingslogikker til Sundhedsdatastyrelsen.
Selskabet har udgivet nye nationale kliniske retningslinjer for undersøgelse og behandling af kronisk subduralt hæmatom.
Sundhedsstyrelsen har startet en ny møderække for opdatering af nationale kliniske
retningslinjer for hjernemetastaser. Overlæge Mette Schultz, Odense Universitetshospital har givet tilsagn om, at repræsentere DNKS i arbejdet.
Endelig har selskabet haft en proces med indstilling af sagkyndige
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 Societys 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 højeste 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.

Dirigenten, spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål til formandens beretning.
Der fremkom en kort dialog vedrørende principsagen vedrørende udfærdigelse af speciallægeerklæringerne. Selskabets formand forklarede, hvorfor DNKS havde valgt, at formanden
kan afvise udfærdigelsen.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Ad. - 4 Kassererens beretning:
Beretningen fra selskabets kasserer, Christian Møller, var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Som det fremgår af beretningen, udviser regnskabet et
underskud på 2.522 kr. og selskabet har en beholdning på 128.000 kr.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Budgetberetningen:
Der forventes afholdt 2 medlemsmøder, forsat 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 overskud på 18.000. I lighed med
de sidste mange år, vil der fortsat være et øget behov for brug af DNKS’ sekretær, Linda Edslev, som er tilknyttet Fællessekretariatet i Lægeforeningen, på baggrund af
sagsmængden, der passerer gennem DNKS fra offentlige instanser. Dirigenten spurgte,
om forsamlingen kunne godkende budgetforslaget. Budgetforslaget blev godkendt af
generalforsamlingen.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad. 5 - Valg af revisor og revisorsuppleant:
Selskabets revisor og revisorsuppleant er først på valg til næste år.
Ad. 6 - Beretning fra udvalg:
Der forelå skriftlige udvalgsberetninger fra Neurotraumeudvalget og Neurovaskulært
udvalg.
Selskabets næstformand og formand for uddannelsesudvalget ønskede at aflægge
mundtlig beretning. Helga Gulisano informerede om, at uddannelsesudvalget under
DNKS i år 2016 havde valgt ny hovedkursusleder (HKL) og udvalget har udarbejdet et
kommissorium for SUS-medlemmerne, som består af: UAO, PKL, HKL, DNKS’ repræsentant og YL)
Derudover har udvalget lavet nye kompetencekort for både intro- og hoveduddannelse,
ny målbeskrivelse gældende fra 1. januar 2017 samt lavet elektronisk logbogskompetencekort. Den elektroniske logbog for både intro- og hoveduddannelse begynder 1. februar 2017
Der fremkom ikke spørgsmål fra salen og beretningerne blev taget til efterretning.

Ad. 7 - Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne:
Ingen indkomne forslag
Ad. 8 - Valg til bestyrelsen:
Jens Christian H. Sørensen, formand (AUH), ikke på valg.
Helga Gulisano (Ålborg), næstformand, ikke på valg
Marianne Juhler (RH), ikke på valg
Bo Halle (OUH), medlem, ikke på valg
Frantz Rom Poulsen (OUH), medlem, ønsker genvalg
Christian Møller (KBH), suppleant, ønsker genvalg
Frantz Rom Poulsen og Christian Martin Møller blev genvalgt med applaus.
Ad. - 9 Eventuelt:
Marianne Juhler (MH) informerede om, at komiteen for professor Buschs fødselsdagsfond arbejder på, at ændre fondens dundats, så fonden kan overgå til DNKS. Det er
hensigten, at det skal være forskningsudvalget, som kan bevilge mindre legater til rejse-, kongresophold og lignende. Det er hensigten, legaterne kan uddeles i sammenhæng med foredragskonkurrencen på forårsmødet. Generalforsamlingen tilkendegav, at
generalforsamlingen støttede op om forslaget.
Referent: Linda Edslev

