Norsk Spinalkirurgisk Forening
Generalforsamling 2019
23, oktober 2019 kl 1730-1830
Radison Blu Plaza
1. Godkjenning av innkalling
Godkjent

2. Valg av møteleder og referent
Roger Trana møteleder
Jon Dahl referent

3. Årsberetning
Årsberetning 2019

31.08.19

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 formiddag.Temaet er «Treatment of spinal cord injuries» og foreleser er
professor Michael Fehlings fra Toronto, Canada. Det blir en bolk frie foredrag onsdag 23 på
ettermiddagen før generalforsamlingen og en fredag 25 oktober før symposiet. Deltagere på
Nevrokirurgisk høstmøte har fri adgang til spinalkirurgisk symposiet på fredager.
Det er i år mottatt og akseptert i alt 19 abstrakt til frie foredrag. Det er ere store
forskningsprosjekter på gang med samarbeid på tvers av faggrupper og helseregionene noe
som er med på å styrke vårt fagområde.
Vi har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger etter gjennomføringen av det spinalkirurgiske
symposiet i fjor, med gjesteforeleserHelena Brisby, Professor, Senior Consultant, Spine Surgery
Team, Dept. of Orthopaedics, Sahlgrenska University Hospital som snakket om
skivedegenerasjon, naturlig aldring skive vs patologi, og om mulige fremtidige løsninger
skivedegenerasjon, stamceller mv.
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NSKF er medlem av EuSSAB (European Spine Societies Advisory Board), en samlingsplatform
for spinalkirurgiske organisasjoner i europa. EuSSAB har møter to ganger i året, og vi har
intensjoner om å delta på disse møtene. Kay Müller deltok i april på halvårsmøtet i EuSSAB i
Munchen. Møtet dreide seg i hovedsak om serti sering av kirurger, og det som nå er på vei til å
implementeres; serti sering av sykehus mtp spinalkirurgi. Serti sering av ryggkirurger nå blitt
obligatorisk i ere land, og det begynner å bli vanskelig å få plass på de ulike kursene. De er to

ulike serti seringer. 1) European Spine Course Diploma (ESD), og 2) Advanced Diploma
(ESAD). Det tilbys nå ekvivalente programmer i Tyskland, Hellas, Spania, og Tyrkia. Vi er for
små til å arrangere liknende kurs, og har blitt anbefalt å prøve og ordne evt. En skandinavisk
modell, da i hovedsak med Sverige og Finland. I Danmark er det nå obligatorisk for nye
spinalkirurger å delta på internasjonale serti serings kurs (ASD).
Ellers deltok jeg Svensk Ryggkirurgisk Forening sitt årlige i Sälen, Brainstorm in Snowstorm.
Det var seks norske deltagere, og ere hadde innlegg. Dette er primært et møte mtp forskning
innom spinalkirurgi mv. Svenskene var på sikt interessert i et svensk-norsk samarbeid
vedrørende dette møte.
Vi ønsker alle velkommen til årets Høstmøte.

Forman NSKF
Roger Trana

4. Regnskap
Lagt frem og godkjent. Vipps betaling presentert (VIPS #535268 eller søk NORSK
SPINALKIRURGISK FORENING )

19 Betalende medlemmer i år. Her må alle oppfordre kollegaer å melde seg inn i NSKF.
Regnskap NSKF
Saldo 01.10.18
Utgifter
Inntekter
Saldo 30.09.19
Utgifter

23028,49
5846,25
9310,80
26493,04

-

Omkostninger banktjenester
Omkostninger VIPPS
EUSSAB

4,50
141,75
5700

Sum utgifter

Inntekter

5846,25

Medlemsavgift (bank)
Medlemsavgift (VIPPS)
Renter

1200,00
8100,00
10,80

Sum inntekter

9310,80

5. Videre strategi fra foreningen
Videre jobbing opp mot serti sering av ryggkirurger i Norge, alternativt å velge den danske
tilnærmingen, å henge seg på de internasjonale kursene. Dialog med legeforeningen angående
muligheter for å opprette en norsk «subspesialisering» og lage en kurspakke tilsvarende ESD
eller ESAD.(Jon Dahl)
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Det vil bli arrangert et symposium på Nordisk ortopedisk forenings jubileumsmøtet i Trondheim
(Ivar Austevoll)

Jobbe videre for et samarbeid med Svensk Ryggkirurgisk Forening, og deres kurs i Sälen, og
kanskje på sikt holde et tilsvarende kurs på norsk side av grensen med deltakelse fra Sverige.
(Roger Trana)
Planlegger å starte nettbasert undervisning med ryggtema ca hver annen måned for foreningens
medlemmer (Jon Dahl)
Undersøker mulighetene for å ha et mer uformelt møte på onsdag kveld på Høstmøtet med
casepresentasjoner og diskusjoner etter modell fra internasjonale møter (spine & wine / cocktails
& cases) (Jon Dahl)

Det er viktig å øke antallet betalende medlemmer

6. Valg av styrerepresentanter

Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jon Dahl (på valg 2021)
Kay Muller (på valg 2020)
Håvard Furunes (på valg 2021)
Eric Franssen (på valg 2020)
Morten Karlsen (på valg 2021)
Nils Utheim (på valg 2020)

Vara:

Greger Lønne (gjenvalgt, på valg 2020)

Vara:

Christian Hellum (på valg 2021)

Valgkomite:
Roger Trana
Thomas Kibsgård

7. Fastsettelse av kontingent 2019
Uendret 300 kr

9. Søknad om opptak som faggruppe i Nof
Ved forrige generalforsamling ble det vedtatt at foreningen skulle søke om å bli egen faggruppe i
Nof og søknad er sendt og akseptert av styret i Nof. Norsk spinalkirurgisk forening er derfor fra nå
en egen faggruppe i Nof.

10. Eventuelt
Presentasjon av Serti sering av sykehus (Centre of Spine Excellency ) i regi Eurospine. Man
kan søke på 5 ulike deler (krav MR/vaktsystem mv) (Degenerativ 200 op/år , Tumores 20 op,
Infeksjoner 15 op, Frakturer 70 op, Deformiteter 30 op). Kostnader 5.000 Euros/4år. Er blitt
krav i Danmark. SUS har sendt inn søknad for degenerativ.
2. http://www.eurospinepatientline.org Presentasjon av pasient informasjonsbrosjyre i regi
1.

Eurospine. Oversettes til 2 nye språk/år. Disse vil etterhvert bli oversatt til norsk. Kan
bli oversatt tidligere ved innbetaling på 20.000kr.
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3. NOF symposium 2020 Trondheim
4. Info om mulighet for deltakelse til kurset “Brainstorm in Snowstorm”, møte via Svensk
ryggkirurgisk forening. Dessverre ingen økonomi til disposisjon.
5. Det ønskes en redaktør til hjemmesiden til NSKF
6. Det planlegges ett ekstra styremøte i NSKF utenom høstmøte, hvert 2:e år under obligatorisk
ryggkurs for leger i spesialisering ved Svolvær.
7. Foredragsholder til neste år symposium bør være avtalt før neste sommer.

