
 
 

Formandens beretning for 2012 

 

Formandens beretning DNKS generalforsamling fredag den 8. marts 2013. 
 
På vegne af Bestyrelsen vil formanden gerne takke alle, der har bidraget til Selskabets arbejde i 
løbet af 2012. 
 
Selskabets Bestyrelse: Efter sidste generalforsamling fredag den 13. april 2012 konstituerede 
Bestyrelsen sig på følgende måde: 
 

• Jens Christian H. Sørensen, Aarhus: Formand 
• Marianne Juhler, Rigshospitalet: Næstformand 
• Lars Bøgeskov, Rigshospitalet: Kasserer 
• Helga Gulisano, Aalborg: Medlem 
• Kjeld Dons, København: Medlem 
• Christian Møller, København: Suppleant 

 
Bestyrelsen har i den forgangne periode afholdt 2 bestyrelsesmøder i Domus Medica. Bestyrelsen 
arbejder fortsat med e-mail korrespondance som det væsentligste kommunikationsværktøj i 
arbejdet.  
 
Mange henvendelser fra Sundhedsstyrelse og lægevidenskabelige selskaber besvares ad den vej. 
Referater fra afholdte bestyrelsesmøder er tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.DNKS.dk 
 
 
Selskabets væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling. 
 
SUS stormøde 
Selskabets Udvalg for Specialuddannelsen afholdt stormøde den 24. september 2012 på Hotel 
Kong Arthur. Der blev ved mødet udarbejdet notat om de specialespecifikke kurser i neurokirurgi, 
hvor konklusionen og anbefalingen til Bestyrelsen i DNKS var, at DNKS informerer 
Sundhedsstyrelsen og Dansk Neurologisk Selskab om, at DNKS fra 2014 trækker sig ud af 
følgende fælleskurser, idet de dubleres af udenlandske kurser: 

• Akut neurologi og neurokirurgi 
• Neuroonkologi 
• Klinisk- og parakliniske neurologiske undersøgelser 

 
Fra 2014 vil de specialespecifikke kurser i neurokirurgi således bestå af: 

• Social neurologi 
• Færdighedskursus 
• Udenlandske kurser (EANS eller SNS) 
• Endvidere etableres et nyt kursus – Klinisk beslutningsteori i neurokirurgi – som forløber 2 

dage hvert år over de 4 år, som hoveduddannelsen varer.  
Bestyrelsen har fremsendt brev til Sundhedsstyrelsen og DNS med ovenstående indhold. 
 
 
 



 
 

Vejledning vedrørende overvejelser om iværksættelse og ophør af behandling ved kritiske, 
neurokirurgiske tilstande.  
Med baggrund i DR Dokumentaren – Pigen, der ikke ville dø – og et allerede igangsat arbejde fra 
DNKS og Traumeudvalgets side, arrangerede sygehusledelserne ved Rigshospitalet og Aarhus 
Universitetshospital i slutningen af november 2012 en workshop på Rigshospitalet, hvor 
Traumeudvalget, nedsat af Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Anæstesi og 
Intensiv Terapi udarbejdede ny vejledning vedrørende overvejelser om iværksættelser og ophør af 
behandling ved kritiske, neurokirurgiske tilstande. Vejledningen indeholder anbefalinger til 
behandlingsteams for akut kritiske uafventeligt døende og udsigtsløs behandling for 
neurokirurgiske patienter.  
Vejledningen forholder sig til beslutningsprocessen i patientforløbet, prognosticering, juridiske 
forhold, etiske forhold og ressourcemæssige overvejelser. Endvidere indeholder vejledningen 
illustrative cases. 
Arbejdsgruppen fra Neurotraumeudvalget har sammen med de neurokirurgiske afdelingsledelser 
og Sundhedsstyrelsen foreslået, at vejledningen prøves af i en test periode over ½ år, hvorefter 
den evalueres. 
Ligeledes har Dansk Neurokirurgisk Selskab taget initiativ til, at vejledningen er diskuteret på 
Selskabets videnskabelige årsmøde samme dag, som denne beretning fremlægges. 
Selskabet oplevede efter dokumentaren talrige henvendelser fra journalister mhp kommentering af 
det svære patientforløb. 
Det er Bestyrelsens håb, at den nye vejledning kan være et værktøj til at navigere gennem nye 
fremtidige svære patientforløb. 
 
Selskabets Hjemmeside: 
Bestyrelsen har besluttet, at Selskabets hjemmeside overgår til drift af Selskabet SundVision med 
deres CMS løsning. 
SundVision betjener i forvejen en del af LVS selskaberne og Fællessekretariatet er bekendt med 
brugerinterface. 
Drift af hjemmesiden vil således overgå til en professionel løsning mod et mindre årligt 
abonnement. 
 
Videnskabelige møder afholdt i perioden:  
13. april 2012 afholdt Selskabet sit årsmøde i DSB kursuscenter. 
Emnet for mødet var dels DNKS’ foredragskonkurrence, hvor der var 5 tilmeldte foredrag.  
Herefter omhandlede mødet Cyklokapron’s plads i den tidlige behandling af SAH samt 
strålebehandling af AVM hos voksne og behandling af AVM hos børn. 
Den 2. november 2012 afholdt Selskabet sit efterårsmøde i DSB’s kursuslokaler. Emnet var 
Neuronkologi. Guidelines fra DNOG blev gennemgået. Overlæge Claus Andersen fra Odense 
Universitetshospital fremlagde erfaringerne med intraoperativ MR. 
Herefter var der foredrag om nye behandlingsmetoder og diagnostik. Slutteligt holdt Professor 
Morten Høyer fra AUH foredrag om protronsstålings anvendelse i behandling af hjernekræft. 
 
Information og rådgivning ydet af Selskabet i perioden: 
DNKS repræsenteret af Helga Gulisano og Jens Chr. H. Sørensen har givet råd vedrørende 
dataopgørelser i forbindelse med udviklingen af Sundhedskvalitet.dk 
DNKS har været spurgt vedrørende udmøntning af dimensioneringsplanen 2013 til 2017. 
Dansk Neuroonkologisk Register har leveret årsrapport 2011 som DNKS har rost og kommenteret. 
DNKS har givet input til udvalg vedr. nationale kliniske retningslinjer. 
Formanden har deltaget i 2 møder i Kirurgisk Forum med henblik på sparring med de øvrige 
kirurgiske specialeselskaber. 
Ud over dette har der løbende været høringssvar fra LVS og Sundhedsstyrelse, som har været 
håndteret ved intern e-mail i Bestyrelsen. 
 
 



 
 

Udvalgsstruktur herunder evt. ændringer. 
Der er ikke sket ændringer i DNKS’ udvalgsstruktur siden sidste generalforsamling. Oversigt over 
udvalgene og de aktuelle medlemmer samt konstituering kan 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 bestyrelsens opfattelse at LVS er blevet 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. Ved 
generalforsamlingen i 2008 blev det besluttet at bibeholde DNKS’ tilknytning til EANS, der er 
fortsat ikke sket ændringer i denne relation. 
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 Médecins 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. Det blev besluttet ved generalforsamlingen i 
2008 at DNKS skulle tilknyttes den neurokirurgiske sektion af UEMS. Danmarks aktuelle UEMS 
repræsentanter er Marianne Juhler og Jens Christian H. Sørensen. 
 
SNS 
Skandinavisk Neurokirurgisk Selskab.  
DNKS er igen bliver medlem af SNS. SNS tilbyder gratis medlemskab. SNS startet en reformations 
proces, hvor SNS skifter fra at være et selskab for skandinaviske neurokirurger, til et selskab for 
fagpersoner med en interesse i neurokirurgi. Igennem de senere år har der været en stigende 
deltagelse af neurokirurgiske sygeplejersker i SNS kongresserne. Derudover vil selskabet gerne 
tiltrække neuroanæstesiologer, neuroradiologer, neurofysiologer, neuropsykologer mm. 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.  
 

 
 

På bestyrelsens vegne  
Med venlig hilsen 
 
 
Jens Christian Hedemann Sørensen 
Formand Dansk Neurokirurgisk Selskab 


