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Formandens beretning for 2016 
 
På vegne af Bestyrelsen vil formanden gerne takke alle, der har bidraget til Selskabets arbejde i løbet af 2016. 
 
Selskabets Bestyrelse: Efter sidste generalforsamling fredag den 11. marts 2016 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: Suppelant & 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: 
 
Specialeplan i neurokirurgi. 
 
Selskabet har arbejdet videre med specialeplanen i neurokirurgi, som nu foreligger i næsten færdigt udkast.  
 
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.  
 
Formanden har endvidere været i dialog med de Lægevidenskabelige Selskaber, hvor selskabets 
kontaktperson har varetaget den endelige færdiggørelse af specialeplanen.  
 
Senest ved møde i det rådgivende udvalg for specialeplanlægningen har der ikke været yderligere kommentarer 
til den neurokirurgiske specialeplan, og de endelige specialeplaner forventes udsendt pr. 1. marts 2017 i 
skrivende stund, dvs. den neurokirurgiske specialeplan burde foreligge her ved generalforsamlingens 
afholdelse.  
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Bestyrelsen vil gerne takke alle afdelingsrepræsentanterne og afdelingsledelserne for en konstruktiv proces i 
forbindelse med denne anden specialerunde.  
 
Ligeledes bemærker bestyrelsen, at Dansk Neurokirurgisk Selskab har udarbejdet et kommissorium for arbejdet 
med specialeplanlægning, som kan anvendes fremadrettet af kommende bestyrelser til de næste runder af 
specialeplanlægning.  
 
 
Ændringer i DRG-systemet til ny grupperingslogik 2017 samt 2018. 
På foranledning af Sundhedsdatastyrelsen, Afdelingen for Sundhedsdokumentation, har DNKS været inddraget 
i ny grupperingslogik for 2017 og 2018. Formanden har deltaget i forberedende møder samt møde i 
Sundhedsdatastyrelsen med gennemgang af logikken for 2017 og 2018. Afdelingsledelserne har ligeledes 
været hørt i den forbindelse.  
 
Ny delegeret til EANS Training Committee.  
Professor Marianne Juhler har 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 DNKS-bestyrelsen til EANS Training Committee og er nu ny dansk repræsentant.  
DNKS bestyrelsen ser arbejdet i Training Committees, både under EANS og SNS som særdeles vigtige for 
kvalitetssikringen og niveauet for den neurokirurgiske speciallægeuddannelse. 
Bestyrelsen takker Marianne Juhler for hendes store arbejde for 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.  
I forbindelse med stor arbejdsbyrde har formand for Uddannelsesudvalget (SUS), Jesper Kelsen, valgt at 
fratræde sin stilling. DNKS bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at takke ham for hans store arbejde i den 
forbindelse og i særdelshed 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 log-bog, 
som nu foreligger i endelig udgave.  
 
Lundbeckfonden og DNKS’ skolarstipendier 2016/2017. 
Selskabet har atter modtaget støtte fra Lundbeckfonden til 3 stipendier.  
Ved ansøgningsfristen den 26. december er der modtaget 5 ansøgninger, hvoraf der er indstillet 3 til bevilling.  
Selskabet takker hermed bedømmelsesudvalget for arbejdet i den forbindelse.  
 
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.  
 
Der var foredrag ved professor Sándor Beniczky Dianalund, fra Rigshospitalet ved Bo Jespersen samt fra 
Philippe Rigorard University Hospital Poitiers vedrørende rygmarvsstimulationsbehandling.  
Christina Rosenlund og Morten Søe fra Odense universitetshospital stod for foredrag om ITB therapy vs 
Rizotomy for svær spasticitet. 
 
Herefter var der foredragskonkurrence med 6 deltagende foredrag.  
 



 
 
 
 
Selskabets afholdt den 11. november sit efterårsmøde med emnet neuroonkologi – the new WHO classification.  
 
På baggrund af den nye tumor cerebri klassifikation havde selskabet på foranledning af overlæge Gorm von 
Oettingen, Aarhus Universitetshospital, taget initiativ til at invitere Andreas von Deimling, Department of 
Neuropathology, University of Heidelberg. 
 
Von Deimling forestod 2 forelæsninger på allerhøjeste internationale niveau vedrørende den nye klassifikation 
samt molekylærpatologi for hjernetumorer. 
 
Om eftermiddagen var der foredrag ved Bjarne Winther Kristensen fra Odense Universitetshospital vedrørende 
implementering af den nye tumorklassifikation i Danmark samt et foredrag ved afdelingslæge Bo Halle 
vedrørende ”invasive drug delivery”.  
 
Dagen blev sluttet af med aktuel status for CT- og MR-billeddannelse af hjernetumorer ved Edith Nielsen, 
Aarhus Universitetshospital, samt PET-imaging til diagnostik af CNS-tumorer med neurokirurgisk relevans ved 
Ian Law, PET-Centret, Rigshospitalet.  
 
 
Information og rådgivning leveret af DNKS i perioden.  
Selskabets specialeplanlægning har også i indeværende år krævet en del arbejde fra bestyrelsen.  
 
Selskabet har givet rådgivning omkring manipulationsbehandling ved kiropraktorer og alternative behandlere. 
Selskabet har sammen med de øvrige videnskabelige selskaber samt Lægeforeningen gjort indsigelse mod 
lovforslag omkring manipulationsbehandling, der nu tillader alternative behandlere som fysioterapeuter at 
manipulere i columna cervicalis.  Selskabet forudser utilsigtede hændelser og patientskader fremadrettet i den 
forbindelse.  
 
Selskabet har rådgivet vedrørende RKKP’s anbefalinger til drift af kliniske validitetsdatabaser. 
 
Selskabet har bidraget med medlemmer til arbejdsgruppe for forløbsplaner vedrørende patienter med kroniske 
lændesmerter.  
 
Ligeledes har selskabet kommenteret for kliniske retningslinjer for behandling med opioider til patienter med 
langvarige kroniske non-maligne smerter. 
 
Selskabet har kommenteret på processen vedrørende etablering af speciale i akut medicin.  
  
Selskabet har været hørt vedrørende forslag til lov om ændring af regionernes finansiering.  
 
Selskabet har bidraget til nationale kliniske retningslinjer vedrørende nakkesmerter, hvor overlæge Peter Duel, 
Aarhus Universitetshospital, har bidraget konstruktivt. DNKS takker for indsatsen. 
 
Selskabet har bidraget til høringsbrev vedrørende lovforslag om justering af færdigbehandlingstakster.  
 
Endelig har selskabet haft en proces med indstilling af sagkyndige til Styrelsen for 
Patientsikkerhedserstatningscenter. 
 
 



 
 
 
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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