
REFERAT AF  

RYGKIRURGISK SELSKABS GENERALFORSAMLING d 29/4 2016 

 

Pkt. 1. 

Dorte Clemmensen bød velkommen. Der har generelt været tilfredshed med årsmødet 2016, hvr vi kunne 

byde velkommen til flere nye læger og et stort fremmøde. Jeg talte med industrien ved mødets afslutning 

og alle ytrede stor tilfredshed med årsmødet og ville komme igen næste år.  

Pkt. 2. 

Referat fra møde 2015 blev godkendt uden kommentarer. 

Pkt. 3. 

Formandens beretning: 

Der er blevet afholdt to møder i løbet af året, hvor bestyrelsen konstituerede sig på 1. møde. 

Der var enighed om at stille underskudsgaranti for konvertering af DaneSpine over til elektronisk platform. 

Det blev vedtaget, at DRKS vil frikøbe Karen Højmark i 2 måneder til konverteringen. Beløbet for dette max. 

80.000 kr., der bliver overført til Ortopædkirurgisk Afdeling i Vejle. 

Det blev vedtaget at støtte deltagelse ved Folkemødet på Bornholm. Der er sendt mail ud til medlemmerne. 

Christian Møller fra Center for Rygkirurgi deltager sammen med de personer, der deltog fra Middelfart 

sidste år. 

Pkt. 4. 

Gennemgang af regnskabet for 2015 ved Rachid. Regnskabet blev vedtaget uden kommentarer. 

Pkt. 5. 

Gennemgang af budget for 2016 ved Rachid.  

Uændret kontingent. 

Likviditeten falder det kommende år grundet tilsagn til DaneSpine samt deltagelse i Folkemødet på 

Bornholm. 

Pkt. 6. 

Status vedr. deltagelse i Folkemødet ved Carsten Ernst. 

• Der er arrangeret debatmøde med formanden for Danske Kiropraktorer.  

• Der er planlagt foredrag i Osteoporoseforeningens stand om vertebroplastik. 

• Der er planlagt mobil event med mobilt operationsbord alle dage, hvor temaet er ”Slip rollatoren 

fri” med fokus på spinalstenose. 

Pkt. 7. 

Nyvalg til Rygkirurgisk Selskabs bestyrelse, da Dorte Clemmensen tilbød at trække sig fra formandsposten, 

da hun nu kun arbejder privat. Bestyrelsen og generalforsamlingen udtrykte tillid til hende også 

fremadrettet, hvorfor hun valgte at blive på posten. 



Pkt. 8. 

Sammensætning af styregruppen af DaneSpine. 

Der var to forslag. Et fra Søren Fruensgaard, der mente, der skulle vælges en brugergruppe, hvoriblandt 

styregruppen skulle vælges. Thomas Kjær foreslog rent nyvalg til styregruppen. 

De to forslag skabte lidt debat. Man enedes om at nedsætte en brugergruppe, som mødes snarest mhp. 

sammensætning af en styregruppe. 

Følgende blev valgt: 

- Rachid Bech-Azeddine fra RH.  

- Michael Nielsen fra Center for Rygkirurgi 

- Søren Eiskjær, Ortopædkirurgisk Afdeling, Ålborg 

- Peter Helmig, Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus 

- Mikkel Andersen, Rygkirurgisk Sektor Middelfart 

Pkt. 9.  

4NIG-studie. 

Mikkel redegjorde for et initiativ fra Peter Fritzell med at samle data på prolapspatienter, 

spinalstenosepatienter og patienter med degenerative disc disease fra de 3 skandinaviske databaser i 

perioden fra 2011-2013 med det formål at benchmarke landene imellem om indikationer samt outcome på 

de tre diagnosegrupper. Fordelen for DaneSpine er, at vores data kan blive validerede, og fremtidige 

studier udgående fra DaneSpine vil kunne være universelt gyldige i Skandinavien.  

Det blev vedtaget, at vi ville deltage og forsøge at skaffe de kr. 5.000 Euro, det vil koste at aflønne vores del 

af et fælles sekretariat. 

Mikkel vil tage hånd om protokolskrivning, lægmandsprotokol samt indsendelse af ansøgning til Etisk 

Komité. Det blev vedtaget, at ved det næste brugergruppemøde vil vi finde de medlemmer, der skal deltage 

i 4NIG-studiet fra Danmark. 

Pkt. 10. Evt. 

Benny Dahl havde foreslået høringssvar om nationale kliniske retningslinjer. Benny var desværre ikke til 

stede ved generalforsamlingen, hvorfor punktet faldt, men det var diskuteret mellem Dorte Clemmensen 

og Benny Dahl og retningslinjerne var ikke interessante for os som rygkirurger.  

 

 

På bestyrelsens vegne,  

Dorte Clemmensen, formand. 


