
Referat fra årsmøte for Norsk Spinalkirurgisk forening 2022 
 

Tidspunkt: 26.oktober kl 16.45-18.00 
Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo 

 
 

1. Valg av møteleder og referent 
Filip Dolatowski leder møtet og Ingvild Bostadløkken er referent.  

 
2. Godkjenning av saksliste og innkalling 

Deltakere på møtet godkjenner sakslisten og bekrefter at de har mottatt 
info om årsmøtet på mail. Det står også annonsert i Høstmøteboka.  

 
3. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte 

Dette godkjennes 
 
4. Gjennomgang av årsrapport fra forrige årsmøte 

Nasjonalt så har vi begynt med digital undervisning x 1 per mnd. Dette vil 
vi gjerne fortsette med, men vi ser gjerne at terskelen for å undervise blir 
lavere og at LIS leger også oppfordres til å lage undervisning. Det kan 
også være et alternativ å gjennomgå litteratur eller cases på disse 
møtene. Det blir diskutert at join.nhn.no ikke er optimal når deltakere vil 
stille spørsmål. Hvis ikke alle «muter» mikrofonen sin kommer det støy 
og ingen hører spørsmålet. Thomas Kibsgård anbefaler Zoom. Han kan 
legge til rette for dette ved å opprette en Zoom konto vi kan bruke.  
Takk til Simran Kaur som har fått oss på nett med foreningens egen 
hjemmeside og egen facebookgruppe. Man ønsker med dette å bli 
lettere tilgjengelig og legge ut informasjon om foreningen og pågående 
forskning innenfor vårt fagfelt.  
Svolværkurset har igjen vært avholdt fysisk første gang etter pandemien.  
Det norske spinalkirurgiske miljøet forbereder seg til deltakelse i den 
svenske SunBurst – studien, som sammenlikner ikke-operativ versus 
operativ behandling på utvalgte kompresjonsfrakturer i 
ryggen uten nevrologi og uten sikker bakre ligamentskade.  
I 2023, er det NSKF som skal arrangere Brain Storm in Snow Storm i 
samarbeid med Svensk Ryggkirurgisk Förening. Dette avholdes i Sälen 
den 16.-19.mars 2023. Påmeldingsfrist vil være i desember.  
 

 
 



5. Gjennomgang av regnskap 
Håvard Furunes går gjennom foreningens regnskap.  
Foreningen er gått i overskudd og vår saldo er på 89726 NOK.  
 

6. Budsjett og fastsettelse av kontingenter 
NSKF har kun 40 betalende medlemmer og skulle gjerne hatt flere. 
Svensk spinalkirurgisk forening har 350 betalende medlemmer og i Dansk 
forening har de 80 betalende medlemmer. Det er altså rom for 
forbedring her. Det hjelper at man sender ut påminnelse på mail til 
tidligere medlemmer som har glemt å betale og man foreslår også at 
VIPPS nummeret skal gjøres synlig på skjermen før ryggsymposiet og før 
seanse med «frie foredrag».  

 
7. Eventuelt saker tatt opp av styret eller årsmøtet 

Forslag til symposium neste år:  
- Tromboseprofylakse ved ryggkirurgi.  
- Lave korsryggsmerter/IS leddssmerter 
Det foreslås at man neste år tar årmøtet rett etter symposiet for å få 
flere deltakere på møtet. Altså at man dropper pausen mellom 
symposiet og årmøtet.  
Det foreslås at foreningen nominerer et eller flere æresmedlemmer. 
Forslag er Arne Skoglund. Dette må stemmes om på et styremøte.  
Det kommer forslag om at vi neste år gir pris til beste foredrag av LIS 
lege. Prisen kan f.eks være et reisestipend på 5000 NOK. 
Det kommer forslag om at vi burde avholde kurs for å bli sertifisert 
ryggkirurg. Det nevnes at Norge er et lite land og at det fort blir kostbart 
å avholde slike kurs. Det anbefales at man deltar på Eurospine Basic 
Diploma Course i Strasbourg i Frankrike. Dette kurset holder høy faglig 
standard og består av 6 moduler. Det avholdes en gang per år og alltid i 
slutten av juni. Det er mulig å ta 2-3 moduler per år.  
Hverken vi eller legeforeningen kan gjøre Eurospinekurset obligatorisk, 
men vi kan anbefale det til norske ryggkirurger.  
 

8. Valg 
Det skal i år med partall gjøres valg av styrets medlemmer. Eric Fransen 
som har vært sekretær over flere år ønsker å trekke seg. Valgkomiteen 
har innstilt Ingvild Bostadløkken fra AHUS som ny sekretær. Årsmøtet 
aksepterer innstilingen.  
Ted Patrick Lundgren fra RH/Arendal innstilles som nytt styremedlem i 
stedet for Jens Munch Ellingsen. Innstillingen aksepteres.  



 
 

 
 
 
 
 


