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Referat af DNKS’ generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlotteha-

ven på Østerbro. 
    
 

Dagsordenen: 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen den 6. 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 velkom-
men. 

 
Ad. - 1 Valg af dirigent og referent: 
Kjeld Dons valgtes som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at ge-

neralforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Referent Linda Edslev 
fra Fællessekretariatet. 

 
Ad. – 2 Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen den 11. marts 2016: 
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 
 Udarbejdelse af kommissorium for DNKS Udvalg for Specialeplanlægning 
 DNKS Forskningsudvalg og Lundbeckfondens neurokirurgiske scholarstipendier 

 Selskabets videnskabelige møder 
 Information om rådgivning ydet af selskabet 

 
 
Jens Christian Hedemann Sørensen indledte mødet med at byde velkommen og takkede 

udvalgene og bestyrelsen for deres store arbejdsindsats.  Formanden referede i meget  



 

 

 
korte træk hovedpunkterne i beretningen. Formanden supplerede den skriftlige beret-

ning med en mundtlig gennemgang af nogle af de arbejdsopgaver DNKS har haft i 
2016. 
 

I forbindelse med arbejdet med specialeplanlægningen har DNKS’ Neurovaskulære ud-
valg en anbefaling om, at cerebral revaskularisering forsat var placeret som et samar-

bejde med de danske neurokirurgiske afdelinger og danske neurokirurgiske afdelinger 
og Universitetshospitalet Charité i Berlin. Bestyrelsen mener dog, at dansk neurokirurgi 
kan løfte opgaven nationalt 

 
Efter udvalgsarbejdet i løbet af 2014, blev den neurokirurgiske specialevejledning, 

sammen med de øvrige specialevejledninger, drøftet på møde i Det Rådgivende Udvalg 
for Specialplanlægning under Sundhedsstyrelsen den 20. marts 2015.  
Herefter har DNKS været i dialog med Specialeplanlægning under Sundhedsstyrelsen, 

blandt andet omkring ansøgning fra Aarhus Universitetshospital vedrørende cerebral 
revaskularisering.  

 
Neurovaskulært Vaskulært Udvalg under DNKS fremkom med anbefaling om, at cereb-
ral revaskularisering fortsat skal placeres med et samarbejde med de danske neuroki-

rurgiske afdelinger og Universitetshospitalet Charité i Berlin. Bestyrelsen mener dog, at 
dansk neurokirurgi kan løfte opgaven nationalt.  

 
Udover dette har DNKS’ bestyrelse været hørt af SST’s specialeplanlægningen vedrø-
rende placeringen af normaltrykshydrocephalus udredning. Udredning af normal-

trykshydrocephalus foregår forskelligt i de forskellige regioner.  
 

Det er således fra neurologisk side ønsket, at udredningen for normaltrykshydrocepha-
lus lå på regionsfunktionsniveau og ikke som højt specialiseret funktion. Selskabet 

fremkom, i samarbejde med SST’s speciale-planlægningen, med en formulering, der 
kunne dække både den interventionelle del og udredningsdelen i de to specialer, hen-
holdsvis neurokirurgi og neurologi. Formanden præciserede, at funktionerne skal place-

res, hvor kvaliteten og ekspertisen er størst.  
 

Formanden informerede endvidere om, at DNKS’ næstformand Helga Gulisano har taget 
initiativ til, at bestyrelsen for DNKS har udarbejdet et kommissorium for DNKS’ udvalg 
for Specialeplanlægningen.  

   
I kommissoriet er beskrevet, at udvalget består af 4 personer fra hver sin neurokirur-

giske afdeling i landet, således at der er dækkende national repræsentation i forbindel-
se med specialeplansgennemgange. Endvidere blev det præciseret, at der var mulig-
hed for at supplere udvalget ved behov for særlig ekspertise til udvalgsmødet i DNKS-

regi. Det er bestyrelsens intension, at dette kommissorium skal danne grundlag for 
den forventede næste specialegennemgang om 4-5 år.   

 
Afslutningsvis fortalte formanden, at selskabets Forskningsudvalg og Lundbeckfonden 
ved Sissel Vorstrup havde haft en god proces omkring Lundbeckfondens neurokirurgi-

ske scholarstipendier. DNKS har modtaget 5 ansøgninger, og der er udpeget 3 kandi-
dater til stipendierne.  Formanden takkede bedømmelsesudvalget for deres indsat med 

hensyn til udvælgelsen af legatansøgerne.  Formanden fortalte endvidere, at DNKS ved 



 

 

det videnskabelige forårsmøde, havde haft glæden af, at have den første runde af 
modtagere af stipendiaterne, som foredragsholdere i forbindelse med selskabets 

foredragskonkurrence. Sissel Vorstrup havde været tilstede, og Sissel Vorstrup havde 
rost deltagernes foredrag.  
 

Dirigenten, spurgte herefter forsamlingen, om der var spørgsmål til formandens beret-
ning, da dette ikke var tilfældet, blev beretningen godkendt. 

 
Ad. - 4 Kassererens beretning: 
Beretningen fra selskabets kasserer, Christian Møller, var udsendt sammen med indkal-

delsen til generalforsamlingen. Som det fremgår af beretningen, udviser regnskabet et 
mindre underskud på kr. 3.553,00. Selskabets indestående andrager pr. 31. december 

2015, 50.690 kr.  
 
Beretningen blev taget til efterretning.  

 
Budgetberetningen:  

Der forventes afholdt 2 medlemsmøder, uden egenbetaling, og det er vanskeligt at for-
udsige, om mødeudgiften vil stige, da udgiftsniveauet er afhængigt af deltagerantallet.  
I forhold til budgettet er der kalkuleret med et overskud på 34.000 kr. Hvis aktiviteterne 

i selskabet øges – vil det dog være forventeligt med et mindre underskud. I lighed med 
de sidste mange år, vil der fortsat være et øget behov for brug af DNKS’ sekretær, Lin-

da 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 Andresen var ikke på valg. Selskabets revisorsuppleant 
Jacob Kristensen blev genvalgt.   

 
Ad. 6 - Beretning fra udvalg: 

Der forelå skriftlige udvalgsberetninger fra Neuroonkologisk udvalg, Hjernedødsudval-
get, Rygudvalget, Neurotraumeudvalget og Neurovaskulært udvalg.  Der fremkom ikke 
spørgsmål fra salen til de skriftlige beretninger. Som det fremgår af beretningen fra 

Neurovaskulært udvalg, har udvalgets formand, John Hauerberg, valgt at trække sig 
som formand for udvalget. Jens Christian Hedeman Sørensen takkede John Hauerberg 

for hans indsats.  
 
 Ad. 7 – Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne: 

Ingen indkomne forslag 
 

Ad. 8 - Valg til bestyrelsen: 
Den siddende bestyrelse består af: 
• Jens Christian H. Sørensen, formand (AUH), er ikke på valg 

• Marianne Juhler (RH), næstformand, er ikke på valg 
• Lars Bøgeskov (RH), kasserer, er ikke på valg 

• Helga Gulisano (Ålborg), medlem, ikke på valg 



 

 

• Frantz Rom Poulsen (OUH) medlem, på valg og ønsker at genopstille 
• Christian Møller (KBH), suppleant, på valg og ønsker at genopstille  

 
Frantz Rom Poulsen og Christian Møller blev begge genvalgt uden modkandidater. 
 

Ad. 9. Eventuelt: 
LVS har bedt om de videnskabelige selskabers holdning i forlængelse af rapporten fra 

Dansk Selskab for Akutmedicin vedrørende oprettelse af speciale i akutmedicin.  Modsat 
de fleste europæiske lande har Danmark ikke et speciale i akutmedicin. Der udspandt 

sig en kort dialog og formanden konkluderede, at meningerne blandt DNKS’s’ medlem-
mer er meget delte.   
 

Formanden nævnte, at der på flere af landets store hospitaler, er etableret fælles akut-
modtagelse, som ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal være bemandet med et 

team af specialister, døgnet rundt, så akutte patienter, kan få den mest optimale be-
handling.  
 

Afslutningsvis nævnte formanden, at Marianne Juhler vil gerne fratræde sin post som 
dansk delegat i EANS trainning Committee og DNKS skal der finde en ny dansk repræ-

sentant. 
 
Marinne Juhler fortalte, er der er et fuldt programsat kursus ”Spine” her til efteråret i 

Berlin, så det er ikke en hasteopgave. Marianne juler skitserede, hvilke kompetencer 
den nye repræsentat skal besidde.  

 
Bestyrelsen vil behandle punktet på det førstkommende bestyrelsesmøde som holdes 
den 13. maj 2016. 

 
Referent: Linda Edslev 

 
 
 

 
 

 
  
   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


