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Bramdrupskovvej 20a
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Århus:
Grenåvej 117
8240 Risskov

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk rygkirurgisk selskab Middelfart Sygehus d. 27/11-2015
Tilstede: (Karen Højmark – Danespine), Mikkel Andersen, Jon Kaspersen, Rachid Bech-Azeddine, Anette
Bennedsgaard & Dorte Clemmensen
Afbud på dagen Thomas Kjær
Ad Danespine: Arbejdet er i fuld gang og der er fortsat tro på, at tidsplanen holder så den kan køre pr. ¼2016. Det er et sorte arbejde og der er allerede lagt mange timer i det, det vi har set, er en betydelig
forbedret version ift. det vi kender i dag. Det har været rigtig god opbakning fra flere klinikker, der har
deltaget i workshops med god inputs – tak for det. I kan holde jer opdateret på www.drksdanespine.dk
Der er nu oprettet en bankkonto i DRKS regi for Danespine, vi mangler fortsat opgørelse og regnskab for
den gamle konto men arbejder å at få dette så regnskabet kan blive præsenteret ved næste årsmøde.
Der bliver søgt fondsmidler til et forskningsprojekt ved gigtforeningen, der forhåbentligt kan hjælpe med at
afholde dele af udgiften til den elektroniske Danespine der lyder på oprettelse 125.000 kr og drift ca. 5000
kr pr enhed (dette beløb spares let i porto)
HUSK!! DEADLINE FOR AT INDBERETTE PRÆOPERATIVE OG OPSKEMAER TIL DANESPINE ER 18/12-2015,
EFTER DENNE DATO ?????????????????????????? HVAD SKER DER SÅ MED SKEAMER MELLE DENNE DATO
OG ¼-2016?
Ad hjemmeside
Den gamle hjemmeside er nu nedlagt så domænenavnet kan overtages af vores nye hjemmeside der er
under udarbejdning og forventes at køre før jul. Vi får den gratis via Sygehus Lillebælt, der gratis holder den
opdateret.
Ad årsmøde:
Næste årsmøde bliver i Middelfart enten d. 29/4-2016 eller 20/5-2016. Vi er igang med at planlægge et
spændende program, hvor vi bla. interaktivt vi diskutere jeres holdninger til behandlinger af svære cases, vi
alle møder i vores hverdag. Desuden vil vi invitere de rygkirurger der har afsluttet deres PHD i år til at
komme og præsentere deres afhandling, vi har kendskab til 2 PhD afhandlinger fra Middelfart og 1 fra
neurokirurgisk i Århus – lad os endelig vide, hvis der er flere!.
Det tyder på at Munish Gupta og Karimann kan komme og give et foredrag.
Sæt allerede nu X ved 29/4-2016 i kalenderen.
Ad. Bornholm
DRKS planlægge at deltage ved folkemødet på Bornholm under temaet ”kniv til tiden”
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Hjemmeside: www.neurokirurgen.dk
Navn_____________________CPR:________________________________________________-

Kolding:
Bramdrupskovvej 20a
6000 Kolding

Århus:
Grenåvej 117
8240 Risskov

Der er booket et sommerhus med fortsat ledige pladser, så har du løst til at deltage, så kontakt os.

Mvh Formand Dorte Clemmensen
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