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Formandens beretning for 2017
På vegne af Bestyrelsen vil formanden gerne takke alle, der har bidraget til Selskabets arbejde i løbet af 2017.
Selskabets Bestyrelse: Efter sidste generalforsamling fredag den 10. marts 2017 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 2 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:
Selskabets udvalg for speciallægeuddannelsen
Ny målbeskrivelse og elektronisk logbog for de neurokirurgiske uddannelsessøgende.
Formanden 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.
Endvidere har Gorm von Oettingen forestået en opdateret version af øvelseskursus i neurokirurgisk træning i
nyt kadaver laboratorium ved Biomedicinsk Institut, 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 takker samtlige undervisere og vejledere for deres store arbejde for den neurokirurgiske
speciallægeuddannelse.

Specialeplanen for neurokirurgi 2017
Specialeplan i Neurokirurgi kom i høring marts 2017 og trådte i kraft til sommeren 2017. Bestyrelsen vil foreslå
det fremadrettede arbejde med opsamling af kommentarer og dialog med Sundhedsstyrelsen om tilretning af
specialeplanen frem mod næste specialerunde.
DRG-systemet samt grupperingslogik 2017 samt 2018
Selskabet er løbende involveret i dialog med Sundhedsdatastyrelsen vedrørende DRG-grupperingslogikken
samt DRG-afregningstakster. Senest har selskabet kommenteret på takster 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
Selskabet har modtaget henvendelse om opdatering af DNKS-retningslinjen for hovedtraumer og overlæge
Christina Rosenlund fra Odense har påtaget sig at forestå dette arbejde.
Dette går hånd i hånd med henvendelse fra Dansk Håndbold Forbund om retningslinje vedrørende vurdering af
lettere hovedtraumer i forbindelse med hovedtraumer ved kamp samt øvrige sportstyper, hvor hovedtraumer
kan forekomme.
Selskabet har derfor taget initiativ til kontakt til professor Niklas Marklund med henblik på status for den
skandinaviske retningslinje, som vil blive omskrevet til danske forhold. Niklas Marklund er derfor inviteret til
selskabets nærværende forårsmøde med henblik på dialog og plan for det fremadrettede arbejde.
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.
DNKS-bestyrelsen har besluttet, at selskabet ved DNKS-formand kan beslutte, at DNKS ikke vil være
behjælpelig med at finde en egen speciallæge, hvis forsikringsselskaber på forhånd har afviste givne
neurokirurgiske speciallæger uden begrundelse.
Lundbeckfonden og DNKS scholar stipendier 2017/2018
Selskabet har igen i den indeværende periode modtaget støtte fra Lundbeckfonden til tre scolare stipendier af
140.000 kr., her inklusive 20.000 til driftsmidler.
Ved ansøgningsfristen var der igen indkommet fem ansøgninger, hvor tre blev indstillet til bevilling.
Selskabet takker Lundbeckfonden for bevillingen samt bedømmelsesudvalget for arbejdet i forbindelse med
bedømmelsen af ansøgerne.
Videnskabelige møder afholdt i perioden
Selskabet afholdt 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
treathment indications.
Via Helga Gulisano, havde selskabet inviteret professor Gabriel Rinkel fra University Hospital of Utrecht, som
holdt et meget spændende og relevant foredrag om: "the unruptured serevel 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 og efter votering ved
bedømmelsesudvalget gik førsteprisen til læge Jiri Bartek for hans foredrag: "Assessment of drainage
techniques for evacuation of cronic subdural hematoma: a consecutive population – based comparative cohort
study". Andenpræmien gik til stud. med. Mathias Thygesen for hans foredrag om: "The regenerative capabilities
of the axolotl spinal cort – a blunt spinal cord injury model" Trediepræmien gik til læge ph.d.studerende Morten
Wibroe for hans studie: "The Nopho – European study on Cerebellar Mutism Syndrome (CMS)"
Bestyrelsen lykkeønsker de tre vindere samt takker alle foredragsholdere for deres indlæg.
Selskabet afholdt d. 10. november sit efterårsmøde med emnet: "Neurooncology – New treathment modalities"
Keynode forelæsningen blev givet af vores nye professor Kit Matthiesen ved Neurokirurgisk Klinik,
Rigshospitalet om base of the scull kirurgi.

Derefter fulgte foredrag ved klinisk professor Bjarne Winther Kristensen, Syddansk Universitet vedrørende
DNA-methylering og profilering af meningeomer. Dette blev fulgt af meningeomretningslinje ved overlæge Jane
Skjøth Rasmussen, Rigshospitalet samt nuklearmedicinske undersøgelses- og behandlingsmetoder ved
meningeomer ved professor Ian Law, Klinik for Fysiologi og Nuklearmedicin, Rigshospitalet.
Eftermiddagen bød på et spændende foredrag af vores inviterede foredragsholder dr. Sinan Barasi, Kings
College Hospital, London omkring endoskopiske muligheder ved behandling af scull base tumorer.
Eftermiddagen sluttede af vedrørende work life balance ved Mathias Lisbye, konsulent i Lægeforeningen.
Information og rådgivning leveret af DNKS i perioden
Selskabet har bidraget til anbefalinger fra tværsektorielle forløb på mennesker med kroniske lænde-rygsmerter.
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 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

