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Formanden, Jens Christian Hedemann Sørensen indledte mødet med at byde velkom-
men. 
 
Ad. - 1  Valg af dirigent og referent. 
Vagn Eskesen valgtes som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Referent Linda 
Edslev fra Fællessekretariatet. 
 
Ad. - 2 Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen som blev afholdt den 
13. april 2012 
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: 

 SUS stormøde 
 Vejledning vedrørende overvejelser om iværksættelse og ophør af behandling ved 

kritiske neurokirurgiske tilstande 
 Selskabets hjemmeside 
 Videnskabelige møder afholdt i perioden 
 Information om rådgivning ydet af selskabet 

 



 
 

Jens Christian Hedemann Sørensen indledte mødet med at byde velkommen og refere-
rede i meget korte træk hovedpunkterne i beretningen.  Formanden supplerede den 
skriftlige beretning med en mundtlig gennemgang af nogle af de arbejdsopgaver DNKS 
har haft i 2012. 
 
SUS har i efteråret afholdt et møde, hvor SUS ville undersøge om der er behov for æn-
dringer i forhold til de specialespecifikke kurser og om kurserne bidrager til at sikre den 
bedst mulige kompetenceudvikling.  SUS havde efterfølgende udarbejdet en omfattende 
rapport, og rapportens konklusion er, at de internationale kurser i forbindelse med 
EANS/SNS bibeholdes.  En del af de neurokirurgiske kurser dubleres af tilsvarende in-
ternationale kurser og det er derfor besluttet, at DNKS fra år 2014 trækker sig fra føl-
gende fælleskurser i Speciallægeuddannelse i Neurologi: 
 
Akut neurologi og neurokirurgi – 3 dage 
Neuroonkologi – 3 dage 
Klinisk og parakliniske neurologiske undersøgelser – 3 dage 
 
Endvidere blev det besluttet, at der etableres et nyt kursus med titlen: 
”Klinisk beslutningsteori i neurokirurgi” Varigheden af kurset er 2 dage, hvert 4 år sva-
rende til 8 dage i alt. Rapporten nævner i øvrigt en lang række af nye fokusemner i 
forbindelse med uddannelsen. Ændringerne vil formentlig betyde en mindre revision af 
den neurokirurgiske målbeskrivelse.  
 
Sundhedsstyrelsen og DNS er blevet orienteret om ændringerne. Kursusrækken skal 
evalueres et år efter, at kursusrækken er blevet iværksat.  
 
Formanden gav en kort status vedrørende dokumentarprogrammet ”Pigen, der ikke 
ville dø” og informerede endvidere om, Traumeudvalgets arbejde i forhold til den nye 
vejledning vedrørende overvejelser om iværksættelse og ophør af behandling ved kriti-
ske neurokirurgiske tilstande. Det er besluttet, at vejledningen skal evalueres efter et 
½ år. 
 
Formanden fortalte endvidere, at selskabets nye hjemmeside forventes, at gå i luften 
om et par måneder. Der er mulighed for, at flere kan få adgang til vedligeholdelsesde-
len, og YNNN’erne er meget velkomne til at komme med forslag til fagligt indhold og i 
øvrigt være med til at vedligeholde siden. 
 
Fra salen fremkom der enkelte bemærkninger i forhold til hjemmesidens layoutdesign 
mv. Formanden gjorde opmærksom på, at designet er forholdsvis simpelt, da selska-
bets ikke har mange ressourcer til vedligeholdelsesdelen. 
 
Formanden afsluttede sin mundtlige beretning med at fortælle, at Lundbeck Fonden har 
besluttet, at etablere en aftale vedrørende forskningsstipendiater.  
Forskningsstipendiatstørrelserne og kriterierne for tildelingen vil blive behandlet på det 
kommende bestyrelsesmøde. Forskningsudvalgets sammensætning vil ligeledes blive 
sammensat på bestyrelsesmødet.  
 
Det blev endvidere nævnt, at der bør findes en ny repræsentant til Traumeudvalget. 
Forslag til kandidat vil blive behandlet på bestyrelsesmødet. 
 



 
 

 
Ad. - 4 Kassererens beretning. 
Beretningen fra selskabets kassererer Jens Christian H. Sørensen og Lars Bøgeskov var 
udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Som det fremgår af beret-
ningen, udviser regnskabet et overskud på 46.967 kr. Overskuddet skyldes primært 
kontingentstigningen, som blev vedtaget i 2010.  Selskabets indestående andrager pr. 
31. december 71.000 kr. Mødeudgifterne og mødeindtægterne vedrørende efterårsmø-
det er dog først bogført i januar 2013, så det reelle resultat er pr. 31. december 2012 
omkring kr. 50.000.  
 
Beretningen blev taget til efterretning.  
 
Budgetberetningen:  
Der forventes afholdt 2 medlemsmøder, uden egenbetaling, og det forventes, at møde-
omkostningerne vil stige, da DBS har meddelt, at DSB kursuscenter lukker. Det kan bli-
ve vanskeligt at finde lokaliteter med samme prisniveau. I forhold til det samlede 
budget, er der kalkuleret med et overskud på 3.000 kr. Det forventes til stadighed, at 
der vil være et øget forbrug af Fællessekretariatet på baggrund af sagsmængden, der 
passerer gennem DNKS fra offentlige instanser. Endvidere vil der i år være en ekstra 
udgift på omkring 20.000 kr. til udformningen af den nye hjemmeside. 
 
Dirigenten spurgte, om forsamlingen kunne godkende budgetforslaget. Budgetforslaget 
blev godkendt af generalforsamlingen.  
 
Ad. 5 – Valg af revisor og revisorsuppleant 
Valg af revisor.  Selskabet revisor Anders Mortensen var dog ikke til stede. Morten An-
dreasen ønskede at opstille som kandidat til revisorposten. Morten Andreasen blev valgt 
med applaus.    
 
Ad. 6 - Beretning fra udvalg. 
Der forelå skriftlige udvalgsberetninger fra Neuroonkologisk udvalg, Hjernedødsudvalget   
og fra Neurokirurgisk Uddannelsesudvalg.  
 
Som omtalt i formandens beretning har SUS afholdt stormøde om de specialespecifikke 
kurser for at finde ud af, om der er behov for justeringer og ændringer. SUS har efter-
følgende udarbejdet en omfattende rapport, som er opdateret på hjemmesiden.  
Der vil fortsat være fokus på kvaliteten af uddannelsen, selvom uddannelsen foregår på 
færre afdelinger.  
 
Det blev nævnt, at det kan være vanskeligt at få kontakt til udvalgene. Bestyrelsen op-
lyste, at bestyrelsen generelt er orienteret om udvalgenes opgaver, men at udvalgene 
skal indsende beretninger, uanset omfanget af opgaver.  
 
Hvis der ønskes kontakt til udvalgene, kan dette ske via bestyrelsen. 
 
Ad. 7 -  Rettidige indkomne forslag fra medlemmer 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
 



 
 

Ad. 8 -  Valg til bestyrelsen 
Selskabets formand Jens Christian H. Sørensen ønskede at genopstille. Selskabets for-
mand vælges af generalforsamlingen. Selskabets formand blev genvalgt. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne: Marianne Juhler, Lars Bøgeskov og Helga A. Gulisano blev 
alle genvalgt til bestyrelsen. Selve konstitueringen af bestyrelsen, sker på førstkom-
mende bestyrelsesmøde.  
 
Ad. 9 – Eventuelt 
Formanden takkede dirigenten for hans indsats. 
 
 
Referent: Linda Edslev. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


