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Formandens beretning for 2015
På vegne af Bestyrelsen vil formanden gerne takke alle, der har bidraget til Selskabets arbejde i løbet af
2015.
Selskabets Bestyrelse: Efter sidste generalforsamling fredag den 6. marts 2015 konstituerede Bestyrelsen
sig på følgende måde:







Jens Christian H. Sørensen, Aarhus: Formand & kasserer-suppleant
Helga Gulisano, Aalborg: Næstformand
Marianne Juhler, Rigshospitalet: Medlem
Frantz Rom Poulsen, Odense: Medlem
Bo Halle, Odense: Medlem
Christian Møller, København: 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:
Specialeplanen i neurokirurgi:
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 cerebral revaskularisering
fortsat var placeret som et samarbejde med danske neurokirurgiske afdelinger og Universitetshospitalet
Charité i Berlin.
Bestyrelsen i DNKS kommenterede dog til Specialeplanlægningen, at dansk neurokirurgi, efter bestyrelsens
mening, godt kunne løfte opgaven nationalt.
Herefter besluttede Specialeplanlægning under Sundhedsstyrelsen at Neurovaskulært Vaskulært Udvalgs
indstilling i deres svar til Aarhus Universitetshospital.
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Udover dette har DNKS’ bestyrelse været hørt af SST’s specialeplanlægningen vedrørende placeringen af
normaltrykshydrocephalus udredning. Udredning af normaltrykshydrocephalus foregår forskelligt i de forskellige regioner.
Det er således fra neurologisk side ønsket, at udredningen for normaltrykshydrocehpalus lå på regionsfunktionsniveau og ikke som højt specialiseret funktion. Selskabet fremkom, i samarbejde med SST’s specialeplanlægningen, med en formulering, der kunne dække både den interventionelle del og udredningsdelen i de
to specialer, henholdsvis neurokirurgi og neurologi.
Specialeplanen gik herefter videre til ansøgningsrunden, som havde deadline 15. januar 2016. Den endelige
specialeplan for neurokirurgi, inklusiv placering på matrikler, forventes klar ultimo 2016.
Udarbejdelse af kommissorium for DNKS’ Udvalg for Specialeplanlægning:
På Helga Angela Gulisanos initiativ har DNKS-bestyrelsen udarbejdet et kommissorium for DNKS’ Udvalg for
Specialeplanlægning.
I kommissoriet er beskrevet, at udvalget består af 4 personer fra hver sin neurokirurgiske afdeling i landet,
således at der er dækkende national repræsentation i forbindelse med specialeplansgennemgange. Endvidere blev det præciseret, at der var mulighed 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.
DNKS’ Forskningsudvalg og Lundbeckfondens neurokirurgiske scholarstipendier:
I 2015 har der i selskabets Forskningsudvalg været en god proces i samarbejde med Lundbeckfonden ved
Sissel Vorstrup med henblik på Lundbeckfondens neurokirurgiske scholarstipendier. Der har været opslået 3
af disse. Der har igen været 5 ansøgere, og der er udpeget 3 kandidater til stipendier.
Bestyrelsen skal takke holdet af bedømmere, der har arbejdet med bedømmelsen af scholarstipendierne.
Ligeledes har vi ved dette års selskabelige møde haft glæden af at have den første runde af modtagere af
stipendiet som foredragsholdere i selskabets foredragskonkurrence.
Det er bestyrelsens klare overbevisning, at dette virkemiddel styrker både rekrutteringen og forskningen i de
neurokirurgiske afdelinger og er hermed medvirkende til at hæve det akademiske og på sigt det beandlingsmæssige kvalitetsniveau for dansk neurokirurgi.
Videnskabelige møder afholdt i perioden:
Selskabet afholdt den 6. marts sit videnskabelige forårsmøde og efterfølgende generalforsamling. Mødets
emne var ”Neurosurgery of the spine and spinal cord”.
På mødet blev der diskuteret neurokirurgiske og onkologiske behandlingsprincipper for metastatisk tværsnitssyndrom samt neuronavigation ved kirurgisk behandling af lumbale degenerative ryglidelser.
Endelig blev antibiotisk behandling i forbindelse med Modic-forandringer diskuteret i forhold til status. Det var
uforandret oplægsholder Rachid Bech-Azeddine´s og Selskabets opfattelse af, at antibiotikabehandling ved
Modic type 1 ikke er indiceret.
Efter det videnskabelige indlæg blev DNKS’ foredragskonkurrence afholdt, og der blev uddelt tre priser til
henholdsvis Bo Halle – 1. præmie, Sara Skovlunde Hornshøj Pedersen – 2. præmie, og Ane Simony – 3.
præmie.
Den 13. november afholdt Selskabet sit efterårsmøde med emnet: ”Intraoperativ visualisering & funktionel
mapping”. Mødet var en opdatering på de seneste neurokirurgiske teknikker og forskningsmæssige udviklinger inden for intraoperativ visualiering og funktionel mapping. Møde var meget velbesøgt, og der udspandt
sig en god, både klinisk og faglig videnskabelig, diskussion.
Om eftermiddagen var det tid til yngre neurokirurgisk fællesmøde, som omhandlede simulation i den neurokirurgiske uddannelse og non-tecnical skills for surgeons samt resultater fra spørgeskemaundersøgelsen
blandt DNKS-medlemmer ved Viola Olesen, om hvilke kvaliteter man vægter hos kommende kolleger.
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Information og rådgivning leveret af DNKS i perioden:


Selskabets specialeplanlægning har selvsagt krævet en del arbejde med efterfølgende dialog med
Sundhedsstyrelsen som ovenfor anført.



Neurovaskulært Udvalg har forestået svar vedrørende cerebral revaskularisering.



Selskabet har været i dialog om inspektorordningen i Sundhedsstyrelsen. Det er glædeligt, at der nu
er juniorinspektorer. Endvidere er overlæge Gorm von Oettingen genindtrådt som inspektor. Selskabet har været i dialog med Dansk Neurotraumeudvalg vedrørende S100B flowchart.



Formanden har deltaget i møder i kirurgisk forum i dialog med de øvrige kirurgiske specialer, blandt
andet vedrørende kvalitetsdata og rådgivninger til blandt andet Arbejdsskadestyrelse med indstillinger.



Dansk Neurokirurgiske Selskabs Neuroonkologiske udvalg har udført et stort arbejde vedrørende
nye retningslinjer for behandling af hjernemetastaser.
Bestyrelsen vil gerne rette en speciel tak til Mikael Kosteljanetz for hans store indsats i forbindelse
med dette.



Selskabets Hjernedødsudvalg har stået for opdateret national rekommandation vedrørende behandling af organdonorer. Endvidere er overlæge Jane Linnet og Bjarne Bøgelund udtrådt af Hjernedødsudvalget. DNKS takker dem for deres store arbejde.
Afdelingslæge Christina Rosenlund og afdelingslæge Jens Jakob Riis er indtrådt i stedet.



DNKS har udpeget en ny repræsentant i Dansk Center for Organdonations styregruppe. Overlæge
Niels Agerlin er indtrådt i stedet overlæge Michael Kosteljanetz.



Udover dette har Selskabets formand svaret på løbende henvendelser fra styrelser og råd i forbindelse med mindre høringssvar og rådgivninger.

Udvalgsstruktur, herunder evt. ændringer:
Der er ikke sket i ændringer i DNKS udvalgsstruktur siden sidste generalforsamling. Bestyrelsen har netop
opdateret oversigten over udvalg. 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.
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Skandinavisk Neurokirurgisk Selskab (SNS).
DNKS er igen medlem af SNS. SNS tilbyder gratis medlemskab. SNS er nu 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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