Dansk Neurokirurgisk Selskab
Marts 2017

Referat af DNKS’ generalforsamling afholdt den 10. marts 2017 i Charlottehaven på Østerbro.
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen den 11. marts 2016
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 den
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:
• Specialeplanen i neurokirurgi og kommissorium for arbejdet med specialeplanlægningen
• Ændringer i DRG-systemet til ny grupperingslogik 2017 & 2018.
• Ny delegeret til EANS Training Comittee
• Høring I forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018 til
2020.
• Selskabets udvalg for speciallægeuddannelsen
• Lundbeckfonden og DNKS’ skolarstipendier 2016/2017

•
•

Videnskabelige møder afholdt i perioden
Information om rådgivning ydet af selskabet

Specialeplanen i neurokirurgi og kommissorum for arbejdet med specialeplanlægningen
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 2016
Specialeplanen i neurokirurgi og kommissorum for arbejdet med specialeplanlægningen:
Formanden informerede om, at DNKS har arbejdet videre med specialeplanen i neurokirurgi og at specialeplanen forventes at være på plads i løbet af meget kort tid. I forbindelse med det seneste møde i det rådgivende udvalg for specialeplanlægningen har der
ikke været yderigere kommentarer til den neurokirurgiske specialeplan.
formanden nævnte endvidere, at selskabet har været i dialog med udvalgene for specialeplanlægning i både neurologi og neurokirurgi i forhold til diagnosticering og udredning
for normaltrykshydrocephalus med perfusionsundersøgelse.
Specialeplanen er blevet tilrettet efter ønske fra Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, og er nu indstillet til specialeplanlægningen under Sundhedsstyrelsen.
Som oplyst op generalforsamlingen sidste år, har DNKS’ næstformand Helga Gulisano
har taget initiativ til, at bestyrelsen for DNKS har udarbejdet et kommissorium for
DNKS’ udvalg for Specialeplanlægningen. Kommissoriet kan anvendes fremadrettet af
kommende bestyrelser til de næste runder af specialeplanlægningen.
DNKS har været inddraget i den nye grupperingslogik for 2017 og 2018:
Selskabet formand og næstformand har afholdt forberedende møder og møder i Sundhedsdatastyrelsen og afdelingsledelserne har været hørt i forbindelse med.
Ny delegeret til EANS Training Committee:
Som meddelt på generalforsamlingen sidste år, har professor Marianne Juhler ønsket at
stoppe som dansk delegat i EANS faculty og bestyrelsen har haft en proces med at finde
en ny dansk repræsentant. Overlæge Janne Skøjth-Rasmussen, Rigshospitalet, har efter
indstilling fra sin afdeling og fremsendelse af CV været vurderet og indstillet af DNKSbestyrelsen til EANS Training Committee og er nu ny dansk repræsentant.
Bestyrelsen i DNKS ser arbejdet i Training Committee, både under EANS og SNS som
særdeles vigtige for kvalitetssikringen og niveauet for den neurokirurgiske speciallægeuddannelse. Formanden takkede Marianne Juhler for hendes store arbejdsindsats og
engagement i forbindelse med den neurokirurgiske speciallægeuddannelse under EANS.
Høring I forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018 til
2020:
Bestyrelsen har givet tilbagemelding på dimensioneringsplanen fra Sundhedsstyrelsen
vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen fra 2018 til 2022.
Bestyrelsen har indstillet, at der fortsat er 3 hoveduddannelsesforløb.

I forbindelse med fremskrivningen har bestyrelsen vurderet, at der kan være ønske om
at øge introduktionsstillingernes antal til 3,5 – 4 pr HU forløb, således at yngre læger
har mulighed for at prøve specialet i forhold til 5-årsreglen.

Selskabets udvalg for speciallægeuddannelsen:

Jens Christian Hedemann Sørensen informerede endvidere om, at arbejdsbyrden i SU
har været meget stor for Uddannelsesudvalgets formand, hvorfor Jesper Kelsen har
valgt at fratræde som formand for udvalget. DNKS bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at takke Jesper Kelsen for hans store arbejde i den forbindelse og i særdeleshed
for hans indsats i forbindelse med udvikling af kursus i neurokirurgisk beslutningstagning.
Ny formand for SUS er overlæge Helga Gulisano.
SUS har siden formandsskiftet arbejdet med færdiggørelse af målbeskrivelse samt af
den elektroniske logbog, som nu foreligger i endelig udgave.
Selskabets formand Helga Gulisano informerede om de udfordringer, da har været i forhold til den nye målbeskrivelse og den eleltroniske logbog. Fra l. februar 2017 har de
uddannelsesansvarlige overlæger haft mulighed for at tilgå den elektroniske logbog via
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Lundbeckfonden og DNKS’ skolarstipendier 2016/2017:

Jens Christian Hedeman Sørensen var glad for at kunne fortælle, at Lundbeckfonden
endnu engang havde 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.

Videnskabelige møder afholdt i perioden:
Selskabet holdt den 11. marts 2016 sit videnskabelige møde og sin generalforsamling. Emnet for det videnskabelige møde var funktionel neurokirurgi og der blev holdt 6 interessante
foredrag i forbindelse med foredragskonkurrencen. I formandens beretning er der en detaljeret beskrivelse af årsmøde-programmet.
Dirigenten, spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål til formandens beretning, da dette ikke var tilfældet, blev beretningen godkendt.
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
positivt resultat på kr. 96.355. Det positive resultat skyldes betaling af restancer fra
udstillerne og det blev nævnt, at udgiften til Fællessekretariatet først betales i 2017.
Beretningen blev 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 24.000 kr. 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 Morten Andreasen blev genvalgt og Carl Larsen blev valgt som ny
revisorsuppleant.
Ad. 6 - Beretning fra udvalg:
Der forelå skriftlige udvalgsberetninger fra Neuroonkologisk udvalg, Neurotraumeudvalget og Neurovaskulært udvalg. Der fremkom ikke spørgsmål fra salen til de skriftlige
beretninger.
Ad. 7 - Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne:
Ingen indkomne forslag
Ad. 8 - Valg til bestyrelsen:
Jens Christian H. Sørensen, formand (AUH), ønsker genvalg.
Helga Gulisano (Ålborg), næstformand, ønsker genvalg
Marianne Juhler (RH), ønsker genvalg
Bo Halle (OUH), medlem, ønsker genvalg
Frantz Rom Poulsen (OUH), medlem, ikke på valg
Christian Møller (KBH), suppleant, ikke på valg
Selskabets formand, Jens Christian Sørensen, Helga Gulisano, Marianne Juhler blev alle
genvalgt med applaus.
Ad. - 9 Eventuelt:
Intet at bemærke.
Referent: Linda Edslev

