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Formandens beretning for 2014
På vegne af Bestyrelsen vil formanden gerne takke alle, der har bidraget til Selskabets arbejde i løbet af
2014.
Selskabets Bestyrelse: Efter sidste generalforsamling fredag den 28. marts 2014 konstituerede Bestyrelsen
sig på følgende måde:







Jens Christian H. Sørensen, Aarhus: Formand
Helga Gulisano, Aalborg: Nætformand
Lars Bøgeskov, Rigshospitalet: Kasserer
Marianne Juhler, Rigshospitalet: Medlem
Frantz Rom Poulsen, Odense: Medlem
Christian Møller, København: Suppleant

Bestyrelsen har i den forgangne periode afholdt 3 bestyrelsesmøder i Domus Medica.
Bestyrelsen benytter sig af fællessekretariatet, 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:
Med baggrund i Sundhedsstyrelsens revision af specialeplanerne, herunder specialeplanen i neurokirurgi,
blev der nedsat et udvalg under Sundhedsstyrelsen med henblik på dette. Fra DNKS’ side blev der udpeget
repræsentanter fra alle afdelinger til at tage del i arbejdet i tillæg til den ledelsesmæssige repræsentation.
Arbejdet med gennemgang af specialeplanen har været omfattende, og det er bestyrelsens indtryk, at repræsentationen fra alle afdelinger har været vigtig for fælles ejerskab til specialeplanen, således som den nu
foreligger i udkast.
Som ved sidste specialeplanlægning var snitfladen til ortopædkirurgi, herunder rygkirurgi, atter til debat med
Sundhedsstyrelsen. For formanden for DNKS var det magtpåliggende, at rygkirurgien i specialeplanen stadig
fremstår som en vigtig og uadskillelig del af dansk neurokirurgi.
Bolden er nu givet videre til ansøgningsrunden, og DNKS er i fortsat dialog med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, også om denne del.
Her kan det anføres, at Aarhus Universitetshospital har søgt om specialfunktionen for cerebral revaskularisering, og Sundhedsstyrelsen har bedt om en vurdering og høring af dette. Denne opgave er nu henlagt i Neurovaskulært Udvalg.
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Forskningsudvalg under DNKS:
DNKS’ Forskningsudvalg har i løbet af 2014 sammen med Lundbeckfonden etableret Lundbeckfondens
neurokirurgiske scholarstipendier. Der har nu været en ansøgningsrunde med 5 ansøgere, hvor der blev
udpeget 3 kandidater til stipendier. Heraf er to nu udmøntet i og med, at én ansøger havde fået sit stipendium finansieret andetsteds fra, inden at DNKS’ ansøgningsrunde var færdiggjort.
Efter dialog med Lundbeckfonden har Selskabet aftalt, at der etableres et hold af bedømmere, som kan forestå vurdering af ansøgninger til Lundbeckfondens neurokirurgiske scholarstipendier.
Det er således med tilfredshed, at Selskabet kan konstatere, at Lundbeckfonden, også i 2015, vil sponsorere
et antal scholarstipendier med henblik på styrkelse af den forskning der foregår ved de neurokirurgiske afdelinger.
Selskabets bestyrelse har udpeget forskningsoverlæge, ph.d., Frantz Rom Poulsen, Odense, som formand
for Forskningsudvalget, og han vil sammen med formanden for Selskabet forestå planlægning af den næste
ansøgningsrunde til Lundbeckfondens neurokirurgiske scholarstipendier.
Selskabets Udvalg for speciallægeuddannelsen:
I løbet af 2014 har Selskabets udvalg for speciallægeuddannelsen afholdt møder og internatmøder vedrørende den neurokirurgiske uddannelse og gennemgang af de specialespecifikke kurser. Hovedkursusleder
Jesper Kelsen har forestået mødeafholdelsen og arbejdet med etablering af et nyt kursus i neurokirurgisk
beslutningstagning.
Ligeledes har der forestået et større arbejde med digitalisering af logbøgerne i neurokirurgi og revision af
målbeskrivelsen i neurokirurgi.

Selskabets hjemmeside:
Selskabets hjemmeside kører uforandret driftet af selskabet SundVision. Bestyrelsen er tilfreds med den
aktuelle løsning og grafik, som fremtræder uforandret brugervenlig. Opdatering af hjemmesiden foregår via
fællessekretariatet.

Videnskabelige møder afholdt i perioden:
Den 28. marts afholdt DNKS sit videnskabelige forårsmøde med efterfølgende generalforsamling. Mødets
emne var “state of the art in neuroendoscopy og state of the art in hydrocephalus”.
Selskabet havde besøg af professor Henry Schrõder fra Greifswald, der fortalte om hans årelange erfaring
med endoskopisk kirurgi for supratentoriale tumorer.
Endvidere blev der leveret foredrag om hypofyseoperationer ved speciallæger fra Aarhus og Aalborg. Marianne Juhler fra RH fortalte om neuroendoskopi i historisk perspektiv.
Efter de videnskabelige indlæg blev DNKS’ foredragskonkurrence afholdt med 6 deltagere.
Den 14. november afholdte Selskabet sit efterårsmøde med emnet: ”blødningsapopleksi”, hvor akutbehandling af SAH blev diskuteret. Den inviterede foredragsholder var professor Leif Østergaard som fortalte
om sin teori: Cerebral flow heterogenitet og karspasmer ved SAH.
Endvidere havde Selskabet besøg af Magnus Tissel og Magnus Thordstein fra Sahlgrenska, der fortalte om
erfaringer med Nexstim TMS-behandling for forskellige indikationer, herunder apopleksi.
Slutteligt blev der holdt indlæg om akutbehandling af ICH og mitokondriel dysfunktion efter SAH
Som noget nyt blev efterårsmødet afsluttet med yngre neurokirurgisk fællesmøde, hvor der blev fremlagt
erfaringer med uddannelse i udlandet, neurokirurgisk hoveduddannelse i kombination med forskning, samt
oplysninger omkring A-kurser og informationer omkring neurokirurgisk uddannelse.
Mødet for yngre neurokirurger vil blive et tilbagevendende punkt ved Selskabets efterårsmøder.
Information og rådgivning ydet af DNKS i perioden:
 Selskabets retningslinje for stop af udsigtsløs behandling
 Retningslinje vedrørende behandling af hjernemetastaser fra neuroonkologisk udvalg samt national
retningslinje fra Sundhedsstyrelsen sat i værk
 Udpegning af inspektorer i neurokirurgi
 Anbefaling om at Selskabet ikke ser antibiotikabehandling ved Modic-forandringer som værende
nødvendig.
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Høring af nye DRG-takster
Høring vedrørende de nationale kliniske retningslinjer
Svar på mail fra Dansk Neurologisk Selskab vedrørende medlemmer til redaktionsgrupper for den
neurologiske nationale behandlingsvejledning
Høring om udmøntning af den nye lov vedrørende sundhedspersonalets samarbejde med Lægemiddel- og Medicoindustrien
Emneforslag til nye nationale kliniske retningslinjer
Svar og høring på nationale sygeplejefaglige retningslinjer for patienter med maligne hjernetumorer
Samt mange andre mindre høringssvar.

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. Danmarks aktuelle UEMS repræsentanter er Marianne Juhler og Jens Christian H. Sørensen.
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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