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6000 Kolding

Århus:
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Kolding d. 1/7-2016
Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 19/8-2016
Tilstede: Mikkel Andersen, Jon Kaspersen, Rachid Bech-Azeddine & Dorte Clemmensen
Pkt. 1: Folkemøde Bornholm
Tilstede: Christian Møller, Rikke Rousing, Carsten Ernst, Mikkel Andersen, Karen Højmark, Mette
Juul samt Marianne Lorenzen.
Der har været udgifter på i alt 33.000 kr. for at være repræsenteret, inklusiv ½ sides annonce i JP
Folkemøde sektion.
For disse penge har vi opnået:
Deltagelse i et debatpanel med formanden for Dansk Kiropraktor Forening Lone Kousgaard
Jørgensen, Regionsrådsmedlem og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Løn- og
Personalepolitik Anders Kühnau samt Jeppe Jakobsen, Folketingsmedlem, Dansk Folkeparti. Emnet
var kirurgi vs. konservativ behandling. Anders Kühnau pointerede, at offentlige penge ikke kan gå
til udokumenteret behandling af prolaps patienter, som svar på kiropraktor foreningens ønske om
gratis kiropraktor behandling til denne patient gruppe.
Rikke Rousing underviste om Vertebroplastik i det fælles sundhedstelt, hun blev meget positivt
modtaget og opfordret til at skrive et indlæg til Osteoporoseforeningens blad Knogleskør.
Hele holdet deltog i vores mobile events, hvor vi havde medbragt et operationsbord, instrumenter,
afdækning etc samt mange brochurer om spinal stenose. Der blev holdt åbent ambulatorium for
mange samt talt med flere regionspolitikere.
Det er enstemmigt besluttet, at vi vil være repræsenteret igen næste år til folkemødet 2017. Vi håber
på at DRKS næste år, kan opnå en bredere fordeling af repræsentanter fra hele landet. Vi vil forsøge
at deltage i paneldiskussioner hos: Ældresagen, Osteoporoseforeningen og kiropraktorforeningen.
Hvis du er interesseret i at deltage næste år, hører vi meget gerne fra dig, du må forvente noget
arbejde, både praktisk og opdatering i litteraturen til diverse paneldiskussioner. Turen er hyggelig,
udfordrende og en fantastisk mulighed for at lære andre rygkirurger bedre at kende, sætte DRKS og
rygkirurgi på dagsordenen.
Tilmelding hos Dorte Clemmensen: dc@hviidsminde.com
Pkt 2: Arbejdsgruppe for referenceprogram for behandling af lumbal stenose











Dansk Rygkirurgisk Selskab: 2 repræsentanter
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intern Medicin: 1 repræsentant
Dansk Neurokirurgisk Selskab: 1 repræsentant
Dansk Reumatologisk Selskab: 1 repræsentant
Dansk Radiologisk Selskab: 1 repræsentant
Dansk Kiropraktorforening: 1 repræsentant
Dansk Selskab for Fysioterapi: 2 repræsentanter
Dansk Selskab for Almen Medicin: 1 repræsentant
Dansk Sygepleje Selskab: 1 repræsentant
Dansk Selskab for Geriatri: 1 repræsentant
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 Dansk Ortopædisk Selskab: 1 repræsentant

Der er således mulighed for at rygopererende specialer kan deltage med i alt 4 kirurger + Rikke
Rousing (Middelfart) er ansat som konsulent i 3 mdr. for arbejdsgruppen.
Under tæt samarbejde med DOS og DNKS rygudvalg, har vi sikret at alle 4 pladser er blevet besat,
så rygkirurgi udgør en betydelig del af arbejdsgruppen.
Gruppen kommer til at bestå af:
En repræsentant fra DOS: Mikkel Andersen (Middelfart)
En repræsentant fra DNKS: Rene Tyranski (Middelfart)
To repræsentanter fra DRKS: Søren Fruensgaard (Silkeborg) og Peter Degn (Glostrup)
Der er følgende tentative mødedatoer:
Der forventes afholdt fem arbejdsgruppemøder i arbejdsgruppen inden høringsfasen og et sjette møde efter
høringen. Tentative mødedatoer er:
o
o
o
o
o
o

1.møde i arbejdsgruppen: 28. september 2016, kl. 10-16
2. møde i arbejdsgruppen: 8. november 2016, kl. 12-16
3. møde i arbejdsgruppen: 19.januar 2017, kl. 10-16
4. møde i arbejdsgruppen: 7. marts 2017, Kl. 10-16
5. møde i arbejdsgruppen: 5. april 2017, kl. 12-16
6. møde i arbejdsgruppen: 13. juni 2017, kl. 10-15

Herudover er der obligatorisk metodeundervisning (arbejdsgruppemedlemmer får senere mulighed for at tilmelde sig én af
dagene):
o
o
o
o

Fredag den 9. september 2016 kl. 10 til 15
Onsdag den 14. september 2016 kl. 10 til 15
Fredag den 16. september 2016 kl. 10 til 15
Mandag den 19. september 2016 kl. 10 til 15

Pkt 3: Årsmøde 2017 bliver fredag d. 19/5-2017 sæt kryds i kalenderen.
Årsmødet 2016, gik særdeles godt med spændende foredrag og højt humør i godt selskab, men
pladsen er blevet for trang, både for industrien og i foredragssalen.
Vi har derfor booket nye lokaler på Innovationsfabrikken i Kolding, der er lidt billigere og muligvis
bedre med foredragssal (Amfi) til 150 personer og god plads til industrien. De lover os mad i
topklasse og spændende omgivelser, så vi håber dette nye sted lever op til vores høje forventninger.
Adresse: IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. tlf. 7224 1700
Se mere på http://www.ibc.dk/ibc-innovationsfabrikken/ibc-innovationsfabrikken
Dato for årsmøder 2017 bliver fredag d. 19/5-2017 kl. 9-16, efterfulgt af generalforsamling
Emnet for næste årsmøde bliver:
Bevarelse af bevægelighed i ryggen og lumbal stenose
Telefon: 31319470, telefontid alle hverdage mellem 9-12
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Vi har allerede 1. gæstetalers accept: Freyr Gauti Sigmundsson fra Ortopædkirurgisk afdeling,
Skåne Universitets Hospital, der vil fortælle om spinal stenose og Rikke Rousing vil opdatere os på
reference programmet for behandling af lumbal stenose.
Vi har kontakt til flere mulige gæsteforelæsere – afventer svar.
Pkt 4: DaneSpine
Konverteringen er nu afsluttet og der er testet 1 måneds produktion i Middelfart der har fordelt sig
korrekt i Danespine.
Der arbejdes fortsat på et afrapporterings modul, så data kan trækkes ud, forventningen er, at dette
kan løses i løbet af efteråret 2016. Desuden arbejdes der fortsat på den elektroniske indtastning
direkte fra patienten ind i DaneSpine – via eboks, dette forventes klar til 1. november, om alt går
som håbet.
DRKS har stillet en underskudsgaranti for at få færdiggjort den elektroniske Danespine, der er
foreløbigt et udlæg på 80.000 kr. Der søges aktivt om fondsmidler for at minimere udgiften til
DRKS mest muligt, men vi fastholder underskudsgarantien for at sikre færdiggørelsen af
Danespine.
Næste bestyrelsesmøde bliver fredag d. 3/2-2017
Mvh
Formand Dorte Clemmensen
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