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Norsk Spinalkirurgisk Forening
Generalforsamling 2021
1. Godkjenning av innkalling
Godkjent

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

3. Årsberetning
Årsberetning 2021

25.08.21

Norsk Spinalkirurgisk Forening ble i or ta opp som egen faggruppe i NOF og har bidra NOP´en som
planlagt. OUS har publisert to ar kler, en om barneskoliose og en om bekkenleddssmerter. I år vil
Haukeland sende inn et bidrag l høstnummeret der de presenterer resultatene fra en RCT på
degenera v spondylolistese med og uten ksasjon som nylig er publisert i New England Journal of
Medicine. Det er sjelden norske ortopeder får publisere i de største dsskri ene og det er et tegn på at
det er mulig å drive høykvalitetsforskning som forhåpentlig vil skape diskusjon internasjonalt også i
Norge. NOP´en er ortopedisk forenings publikasjon og ere bør beny e muligheten l å spre kunnskap
om vårt fagfelt nasjonalt.
I skrivende stund vet vi ikke hvor mange abstrakt som blir sendt inn, men vi får håpe den nega ve
trenden fra i or snur. Medlemmene har ihver all ha d l å bruke på de e under pandemien med
redusert dri på mange sykehus og lite reisevirksomhet. Det er særlig vik g at mange LIS oppfordres og
stø es l å presentere resultater og nye metoder fra de forskjellige avdelingene. Det er n trening i å
holde foredrag og all d interessant å vite hva som skjer på andre sykehus.
Årets symposium omhandler degenera v spondylolistese som i or der ikke alle resultatene kunne
presenteres. Foredragsholdere er Ivar Austevoll fra Haukeland og Tore Solberg fra UNN. Møteleder vil
være Chris an Hellum fra OUS.
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På grunn av koronapandemien må e årets ryggkurs i Svolvær avlyses og det ble derfor ikke holdt noe
møte i spinalkirurgisk forening der slik det var planlagt. Avlysningen av det kurset a sererte mange LIS

NSKF er medlem av EuSSAB (European Spine Socie es Advisory Board), en samlingspla orm for
spinalkirurgiske organisasjoner i Europa. Årets planlagte møte utgikk og vil bli ersta et av et webinar der
Kay Müller fra UNN vil delta fra vår forening. 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. De e hadde vi en diskusjon om på orårets
generalforsamling der det dessverre var dårlig oppmøte, vi vil diskutere det igjen i år.
Samarbeidet med Svensk Ryggkirurgisk Forening og deres årlige kurs i Sälen, «Brainstorm in Snowstorm»
vil forhåpentlig gjenoppstå l vinteren og e er planen vil Chris an Hellum fra OUS delta i
arrangementskomiteen. Svensk ortopedisk forening ønsker at vår forening tar ansvaret for å arrangere
de e kurset annethvert år i frem den. Det vil vi diskutere på årets generalforsamling.

Frem dsplaner:
Vi har dligere diskutert behovet for ser sering av ryggkirurger i Norge, det har vist seg vanskelig å
nansiere kurs i utlandet og krevende å arrangere egne kurs. Er det noen som vil jobbe videre med det?
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.
Det har vært liten ak vitet i foreningen siste år og det er det ere årsaker l, men vi har ha noe dialog
på mail og et zoom møte i styret.
Undertegnede hadde planlagt en sosial samling med et noe mer «le beint» faglig program på kvelds d
under Høstmøtet, men det er vanskelig å planlegge det med bes lling av lokale osv når vi ikke vet i
hvilken form årets møte holdes.

Jon Dahl
Leder
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4. Regnskap
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som av den grunn ikke får gjort ferdig sin spesialisering i ortopedi. Nå vil det avholdes et kurs i høst og det
er på høy d.

Lagt frem og godkjent. Vipps betaling presentert (VIPS #535268 eller søk NORSK
SPINALKIRURGISK FORENING )
21 betalende medlemmer i år (41i fjor etter vervekampanje på høstmøtet).

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. Forskjellige kurser nnes allerede: EUSSAB (+/- 30.000kr, ere moduler), kurs i DK og i
Tyskland nnes også.
Jobbe videre for et samarbeid med Svensk Ryggkirurgisk Forening, og deres kurs i Sälen
“Brainstorm in snowstorm”. Neste kurs arrangeres 10-13 mars 2022 (Anbefales meget sosialt skikonkurranse). Håvard Furunes og Christian Hellum er i arrangementskomiteen.
C Hellum er ansvarlig for arrangement i 2023 som tenkes organisert i Norge. Forslag: Trysil. Her
bør det innhentes sponsing fra industrien. Det opplyses at i Sverige er det to rmaer som sponser
kurset. OBS rmaer må holdes utenfor kurssal. NOF sponser ikke. Anbefalt total pris rundt
4000kr/deltaker. Det bemerkes at det blir dyrere å organisere slikt kurset i Norge, derfor er det
kanskje best å fortsette med kurset i Sverige men at NSKF står som arrangør annethvert år.
Forslag om nettbasert undervisning med ryggtema ca. hver måned for foreningens medlemmer,
tas på rundgang. Forslag torsdag morgen fra 07.30 til 08.30. Ansvar ikke bestemt.
Undersøker mulighetene for å ha et mere uformelt møte på onsdag kveld på Høstmøtet med
casepresentasjoner og diskusjoner etter modell fra internasjonale møter (spine & wine / cocktails
& cases) (Jon Dahl). Be industri sponse lokaler - mat - fordeler for NSKF medlemmer? (ansvar
neste styreleder)
Etter at vi ble egen faggruppe i NOF forventes det at vi bidrar med regelmessige innlegg i NOP.
Minimum et per år, RH tok nå, hvem tar neste gang?
Tema for neste års symposium: Infeksjon - Spondylodiskitt - TBC

Vara:

Christian Hellum erstattes av Jon Dahl
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Greger Lønne (på valg i 2022)
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Jon Dahl (på valg 2021) erstattes av Filip Dolatowski
Thomas Natvik (på valg i 2022)
Håvard Furunes (på valg 2021)-gjenvalg
Eric Franssen (på valg i 2022)
Morten Karlsen (på valg 2021) erstattes av Simran Kaur
Nils Utheim erstattes av Jens Munch Ellingsen

fi

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

Valgkomite:
Roger Trana
Thomas Kibsgård

7. Fastsettelse av kontingent 2022
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 - Bekkenleddssmerter, hvordan skal vi utrede og behandle disse
pasientene er et alternativt. Etter forslag fra salen blir det: Infeksjon - Spondylodiskitt - (TBC).
3. Info om mulighet for deltakelse til kurset “Brainstorm in Snowstorm”, møte via Svensk
ryggkirurgisk forening. Dessverre ingen økonomi til disposisjon. Følges opp av Furunes/
Hellum. Se ovenfor punkt videre strategi fra foreningen.
4. Info om kirurgen - desember utgave med tema ryggfraktur med 3 bidrag fra Ort og 3 fra Nkir.
5. Beste frie foredrag Spinalt ved Høstmøte tildeles I.M. Austevoll.
6. NSKF innfører premie for beste spinalt foredrag ila høstmøte på 5000 kr. Gjelder f.o.m.
Høstmøte 2022.
7. Oppdatert styre registreres ved Brønnøysundregistrene (Ansvar E Franssen).

9. HUSK å betale årlig medlemsavgift til NSKF 300 kr
VIPPS 535268 kontonr. 0540.18.24032

