Norsk Spinalkirurgisk Forening
Generalforsamling 2020
1. Godkjenning av innkalling
Godkjent

2. Valg av møteleder og referent
Jon Dahl møteleder
Eric Franssen referent

3. Årsberetning
Årsberetning 2020

02.09.20

Norsk Spinalkirurgisk Forening ble i or ta opp som egen faggruppe i NOF. I den forbindelse forventes
det at vi bidrar med ar kler l NOP´en på fast basis. OUS har sendt inn to ar kler, en om barneskoliose og
en om bekkenleddssmerter. De e er en n måte å spre kunnskap om vårt fagfelt slik at ere miljøer bør
beny e seg av denne muligheten.
Det har vært en nedgang i antall innsendte frie foredrag l Høstmøtet 2020. Vi har mo a 11 abstracts,
mot 19 i 2019. Vi får håpe de e skyldes den spesielle den vi er inne i og ikke et u rykk for manglende
interesse eller vilje l å presentere nye metoder, gjennomgang av egne resultater eller spennende
kasuis kker. Det vil derfor bli to bolker med frie foredrag i år.
Årets symposium omhandler degenera v spondylolistese og foredragsholdere er Ivar Austevoll fra
Haukeland universitetssykehus og Peter Först fra Uppsala universitetssykehus. Møteleder vil være
Chris an Hellum fra Oslo universitetssykehus.
På grunn av koronapandemien må e årets ryggkurs i Svolvær avlyses og det ble derfor ikke holdt noe
møte i spinalkirurgisk forening slik det var planlagt. Avlysningen av det kurset a serer mange LIS som av
den grunn ikke får gjort ferdig sin spesialisering i ortopedi. Tradisjonelt er de e et av de siste kursene
kandidatene tar før de er ferdige slik at vi får håpe legeforeningen nner et ny dspunkt og eventuelt
annen pla orm for gjennomføring av kurset.
NSKF er medlem av EuSSAB (European Spine Socie es Advisory Board), en samlingspla orm for
spinalkirurgiske organisasjoner i Europa. Årets planlagte møte utgikk pga koranapandemien. Et
fokusområde har vært ser sering av kirurger og sykehus mtp spinalkirurgi. Ser sering av ryggkirurger
nå bli obligatorisk i ere land. I Norge har det vært vanskelig å nne nansiering l å gjennomføre
denne utdannelsen. Det er synd, for de kirurgene som har gjennomført utdannelsen har ha stort
utby e av den. Undertegnede har vært i dialog med legeforeningen mtp å lage en lignende utdanning i
Norge, men det er svært resurskrevende og vil nok bli vanskelig å organisere.
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Samarbeidet med Svensk Ryggkirurgisk Forening og deres årlige kurs i Sälen, Brainstorm in Snowstorm
har også stoppet opp pga pandemien.

Frem dsplaner:
Vi må diskutere behovet for ser
jobbe videre med de e.

sering av ryggkirurger i Norge og eventuelt se e ned en gruppe som vil

Kontakten mellom de spinalkirurgiske miljøene er lite formalisert. Det kan være formålstjenlig å styrke
denne ved å ha felles møtepunkter f.eks starte opp en månedlig ne undervisning.
Jobbe videre for et samarbeid med Svensk Ryggkirurgisk Forening, og deres kurs i Sälen, og kanskje på
sikt holde et lsvarende kurs på norsk side av grensen med deltakelse fra Sverige.
Det har vært liten ak vitet i foreningen siste år og det er det ere årsaker l, det meste av ak viteten var
planlagt l vårsemesteret og må e kanselleres. Undertegnede hadde planlagt en sosial samling med et
noe mer «le beint» faglig program på kvelds d under Høstmøtet, men det må dessverre vente l vi kan
møtes på vanlig måte, forhåpentlig allerede neste høst.

Jon Dahl
Leder

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

Hva med overføring fra NOF? > ifølge G. Lønne blir det kun 5000kr i år (isteden for 10.000kr) pga
mindre format høstmøte. G Lønne følger opp videre.
24 Betalende medlemmer i år (19 i fjor). Alle bør oppfordre kollegaer å melde seg inn i NSKF.
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5. Videre strategi fra foreningen

Er det behov for serti sering av ryggkirurger i Norge? Det er lite realistisk med et kursopplegg kun
i Norge etter dialog med legeforeningen. Eventuelt sette ned en gruppe som vil jobbe videre med
dette. Eurospine sin serti sering virker lite egnet. “Vi legger ikke inn handkle men lar rygg osten
modne videre”(G Lønne)
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 / Christian Hellum)
Planlegger å starte nettbasert undervisning med ryggtema ca hver annen måned for foreningens
medlemmer (Jon Dahl). Starte med lavterskel foredrag “My worst case” f.e. første torsdag partall
måned på ZOOM møte?
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)
Etter at vi ble egen faggruppe i NOF forventes det at vi bidrar med regelmessige innlegg i NOP.
Minimum et pr år, RH tok nå, hvem tar neste gang? NOP har 4 utgaver/år. Planlegge publikasjon
til neste høstutgave ved Ivar Austevoll, når Nordsten studien er publisert.
Det er viktig å øke antallet betalende medlemmer.
Forslag:
- påminnelsesmail fra kasserer.
- kan minnes på ZOOM møte med slide med VIPPSnr.

6. Valg av styrerepresentanter

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

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

Vara:

Greger Lønne (gjenvalgt, på valg 2020)-gjenvalg

Vara:

Christian Hellum (på valg 2021)

Valgkomite:
Roger Trana
Thomas Kibsgård

7. Fastsettelse av kontingent 2020
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Uendret 300 kr

8. Eventuelt
1. Diskutert div former for avvikling av ryggkurs, det er ikke i vårt mandat. Kurskomiteen avtaler
dette med RegUt vest. Viktig at det blir gjennomført raskt ettersom det er mange som venter.
2. NOF symposium neste år- Sannsynligvis bekkenleddssmerter, hvordan skal vi utrede og
behandle disse pasientene
3. Info om mulighet for deltakelse til kurset “Brainstorm in Snowstorm”, møte via Svensk
ryggkirurgisk forening. Dessverre ingen økonomi til disposisjon. Følges opp av Trana/Hellum.

