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Norsk Spinalkirurgisk Forening (NSKF) har som mål å tilrettelegge for utvikling av spinalkirurgi på 
tvers av spesialiteter, helseregioner og landegrenser i Norden og Europa.   

Nasjonalt 

NSKF har i år initiert digital undervisning med mål om å samle det spinalkirurgiske miljøet i Norge. 
Hensikten har vært å øke samarbeid mellom ortopeder og nevrokirurger som behandler 
ryggpasienter samt å synliggjøre pågående forskning for hverandre. Så langt, har man sett stor 
oppslutning med opptil 40 brukere som har vært pålogget.   

NSKF har fått egen hjemmeside på legeforeningens internettsider: 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-ortopedisk-
forening/faggrupper/norsk-spinalkirurgisk-forening/   
NSKF har etablert seg på sosiale media (Facebook) for å nå ut til flere medlemmer og interessenter.  

Når det gjelder årets Symposium, har pandemiske etterdønninger og foreningens svake økonomi (få 
betalende medlemmer) gjort at vi har valgt å arrangere symposiet Infeksjoner i Ryggen med 
utelukkende norske forelesere. Vi føler oss trygge på at symposiet blir relevant for nasjonal praksis 
og på høyde med tilsvarende arrangement i utlandet.  

Pandemien satte kjepper i hjulene for deltakelse på kurs og kongresser og det er en lettelse å kunne 
reise igjen. I år ble det gjennomført tradisjonelt ryggkurs i Svolvær med oppmøte. Det var 
etterlengtet for forelesere og deltakere å endelig kunne møtes igjen. 

 

Norden 

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. Møtet har blitt et årlig 
høydepunkt for nordiske ryggforskere: atmosfæren er benign, naturen skjønn og forskningen som 
presenteres av høy kvalitet. Foreleserne får gode og konstruktive tilbakemeldinger.  

 

Internasjonalt 

Vi har de siste årene sett en økning i antall frie foredrag samt økende kvalitet på forskningsprosjekter 
som legges frem på Høstmøtene. Data fra NORDSTEN – studien, et samarbeidsprosjekt mellom ulike 
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helseregioner og spesialiteter, har blitt publisert i verdens mest anerkjente medisinske tidsskrift 
(NEJM)! For utvalgte pasienter med spinal stenose og degenerativ glidning, var dekompresjon alene 
ikke noe dårligere enn dekompresjon og fusjon. Resultatene har rystet amerikanerne og norsk 
spinalkirurgi er på verdenskartet. NORDSTEN – studien har vært omtalt i populærvitenskapelig fora, 
og prosjektgruppen har mottatt en rekke priser. 

NSKF er medlem av EuSSAB (European Spine Societies Advisory Board) – en plattform som samler 
spinalkirurgiske organisasjoner i Europa. EuSSAB har møter to ganger i året og vi har intensjon om å 
delta på disse møtene. Vi stilte ikke på møtet våren 2022, men kommer til å stille unders årets 
Eurospine-kongress.  

 

Fremtidsplaner 

Jobbe videre med Svensk Ryggkirurgisk Forening og ta hovedansvaret for å arrangere Brain Storm in 
Snow Storm i 2023.  

Planlegger å holde et internt møte NSFK under neste Svolværkurs. 

Årets regnskap vil bli sendt foreningens medlemmer og lagt fram på generalforsamlingen.  

 

Vi ønsker alle velkommen til årets symposium og etterfølgende generalforsamling. 
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