Norsk Spinalkirurgisk Forening
Generalforsamling 2017
Høstmøte 2017
Sted: Plaza Hotell – New Munch
1. Godkjenning av innkalling
Inkalling godkjent

2. Valg av møteleder og referent
Roger Trana møteleder
Eric Franssen referent

3. Årsberetning
Årsberetning lagt frem og godkjent.

Årsberetning 2017

31.08.17

Norsk Spinalkirurgisk Forening har et ønske om å styrke samarbeidet mellom ortopeder og
nevrokirurger som driver med spinalkirurgi. Det spinalkirurgiske symposiet blir i år som ved de
siste årene arrangert på ortopedisk høstmøte, og vil trolig bli værende der i årene fremover.
Det er lagt til fredag ettermiddag for beste tilpasning mot Nk høstmøte. Det blir således en
egen spinalkirurgisk dag på fredagen. Vi starter dagen med 2 bolker frie foredrag før lunsj, og
med det spinalkirurgiske symposiet og generalforsamling etter lunsj. Medlemmer ved Nk
høstmøte har fri adgang til spinalkirurgisk symposiet på fredager.
Vi hadde i fjor en betydelig økning i antallet frie foredrag jamfør forgående år i spinalkirurgi,
og det ser ut til at vi får en ytterligere økning i år. Det er flere store forskningsprosjekter på
gang med samarbeid på tvers av faggrupper og helseregionene noe som er med på å styrke vårt
fagområde.
Svolværkurset, et obligatorisk ryggkirurgikurs for ortopeder, ble arrangert for tredje gang i
2016. Senest med over 80 deltagere, og gjennomføringen gikk knirkefritt på tross av dobbelt så
mange deltakere som ved tidligere kurs. Neste kurs blir i april 2018 i Svolvær, og det er nå lagt

opp til kurs annet hvert år. Dette av økonomiske årsaker. Det er selvsagt ikke foreningens
oppgave, men det er viktig at foreningen støtter opp om det grunnlaget som er lagt etter til nå
tre svært vellykkede kurs i Svolvær. Vi støtter at kurset fortsatt skal holdes i sin nåværende
form i Svolvær. Det er hva jeg forstår et trykk fra sentrale hold om at kurset bør/skal kortes,
og kritiseres for valg av kurssted. Dette gjelder alle obligatoriske ortopedi kurs.
Vi har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger etter gjennomføringen av det
spinalkirurgiske symposiet i fjor, med gjesteforeleser Dr. Ibrahim Obeid. Noen har gitt
tilbakemelding om at valgt emne, sagital balanse mv var noe sært. Etter vår mening er dette
noe alle som har intensjoner om å drive spinal kirurgi bør ha kjennskap om. I år blir emnet
isjias, og vi har vært heldige med å få tak i Wilco C. Peul, MD, PhD, MBA Professor & Chair
Neurosurgery Leiden University som gjesteforeleser.
NSKF er medlem av EuSSAB (European Spine Societies Advisory Board), en samlingsplatform for
spinalkirurgiske organisasjoner i europa. EuSSAB har møter 2 ganger i året, og vi har intensjoner
om å delta på disse møtene. Vi ser fortsatt på implementering av sertifisering av spinalkirurger
i Norge. Sertifisering av ryggkirurger bør følge Eurospine sin modell. De har to ulike
sertifiseringer. 1) European Spine Course Diploma, og 2) Advanced Diploma. Vi er for små til å
arrangere liknende kurs, og har blitt anbefalt å prøve og ordne evt. En skandinavisk modell,
eller delta på internasjonale sertifiserings kurs. Grunnkurset består av 5 moduler og tar 3-4
uker å gjennomføre. Det avanserte kurset krever hospitering over lengre tid på eget sertifisert
sykehus.

Fremtidsplaner:
Videre jobbing opp mot sertifisering av ryggkirurger i Norge.
Vi har tidligere diskutert mulighetene for et arrangement rundt spinalkirurgi utover basiskurset
for ortopeder, og det er noe som bør vurderes videre. Dette vil kunne styrke faget ytterligere,
og vil også kunne endre foreningens økonomiske fundament. Dette vil imidlertid kreve god
planlegging og en stor arbeidsinnsats av flere?
Nk deltagere ved felles arrangement og ortopedi basiskurs, og ortopeder på Nk kurs?
Vi har stort sett kommunisert på mail i år, det gjelder også planleggingen av årets Symposium.
Årets regnskap vil bli sendt foreningens medlemmer og lagt fram på generalforsamlingen.
Vi ønsker alle velkommen til årets Symposium og etterfølgende generalforsamling.
Roger Trana Formann

4. Regnskap
Lagt frem og godkjent
REGNSKAP NSKF 2016/17 pr. 240817
Antall betalte medlemmer 2017: 16
Utgifter f.o.m oktober 2016 til d.d.:
Høstmøtet 2016:
Prislagte tjenester:
Inntekter f.o.m september 2016 - dd:

2195,-

110,-

25 * 300,- i årsavgift *
Renter 2016

7500,23,10,-

Disponibelt beløp september 2016: 25 376,60,Disponibelt beløp 240817:

30 594,70,-

Gjøvik 240817
Inger Opheim

5. Videre strategi fra foreningen
Se fremtidplaner i årsberetning

6. Valg av styrerepresentanter
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Roger Trana (gjenvalgt, på valg 2019)
Kay Muller (på valg neste år 2018)
Inger Opheim erstattes med Håvard Furunes (på valg 2019)
Eric Franssen (på valg neste år 2018)
Raphael Adobor erstattes med John Dahl (på valg 2019)
Lars Hübschle (på valg neste år 2018)

Vara:

Greger Lønne (på valg neste år 2018)

Vara:

Jens M. Ellingsen (på valg neste år 2018)

Valgkomite:
Christian Hellum
Thomas Kibsgård

7. Fastsettelse av kontingent 2017
Uendret 300 kr

8. Eventuelt
• 1. Forslag: Etablere styremøte NSKF utenom høstmøte, hvert 2e år under obligatorisk ryggkurs
Svolvær.

fi

fi

• 2. Serti sering av spinalkirurger ble diskutert ved Eurospine. Møte med foreningene Danmark,
Sverige, og Finland. For tiden ingen godkjent spesialist utdanning til spinal kirurgi i Europa. Det
jobbes med saken.
• Noen bør prøve ut serti sering via Eurospine ( 5 moduler, dyrt, 2 uker)

• NK EANS har noen tilsvarende serti seringsmoduler
• Behov for Skandinaviske kurs?
• I Sverige nnes 2 industristøttet kurs
• I Danmark skal alle gjennom Eurospine kursing
• I Finland er det ikke bestemt noe.
• I Norge : ?? ingen krav fra norske myndigheter
• 3. http://www.eurospinepatientline.org
Der nner man europeisk patient informasjon om rygglidelser. Lik Nasjonale retningslinjer.
Oversettes til 2 nye språk/år
• 4. Støtter NOF i viktigheten av enhetlige nasjonale kurs subspesialiteter. Samme kurskomite,
hvor de sentrale nasjonale fagmiljøene er representert og er foredragsholdere.
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• 5 Hjemmeside: Vi avventer løsning i regi DNLF

