
DRKS-bestyrelsesmøde torsdag dag 20.05.2021 kl.  15-18 
Afholdt privat ved Mikkel Andersen 

Kirkelundvej 26, 5250 Odense SV 
 
Til stede:  Mikkel Andersen (MA), Rachid Bech-Azaddine (RA), Michael Nielsen (MN), 

Mikkel Mylius Rasmussen (MMR), Karen Højmark (KH) 
 
Referent:  Mikkel Mylius Rasmussen 
 

1) Godkendelse af referat fra  20. november 2020 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 

2) Høringer og vejledninger siden sidst (se bilag)  
Indkomne Høringsudkast blev diskuteret.  
Bestyrelsen fandt ikke de indkomne høringer sendt til formanden med særlig relevans for 
rygkirurgien. 
 

3) DRKS årsmøde 2021 (efterår 2021 ?) plan, foredragsholdere, udstilling ; alt 
Bestyrelsen valgte årsmødet til afholdelse d. 29. oktober 2021. 
RBA tager kontakt til innovationsfabrikken og mulige udstillere vedrørende datoen. 
Fagligt indhold: 
Meget kort (15 min) tiltrædelsesforelæsning fra Mikkel Andersen: ”Systematisk dataregistrering”. 
Emne: ”Kirurgisk behandling af rygsmerter”. 
Thomas Kjær forespørges om han vil holde oplæg om kirurgisk behandling af rygsmerter af MN. 
MMR spørger Carsten Bjarkam om han vil holde oplæg om samme. 
Nye Ph.d.ere indenfor det sidste år kontaktes mhp. invitation til præsentation. 
Free paper session fastholdes: Deadline 1.9.2021 – Vi prøver med en foredragskonkurrence. 
Parallelsessionen om DaneSpine skilles ud fra årsmødet og holdes som et selvstændigt møde. 
Det besluttes at der samles op pr. mail. ultimo juni. 
Bestyrelsen foreslår at vende tilbage til normal cyklus, dvs. årsmøde i forår 2022 som det næste; 
med tanke på efterårskalenderen er travl for kongresser på det rygkirurgiske område. 
 

4) Status på bestyrelsens sammensætning efter næste general forsamling 
RBA meddeler at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
MMR stiller sig til rådighed til formandsvalget. 
MA og MN stiller sig til rådighed for genvalg. 
 

5) DaRD – nyt   
MMR orienterer om ”siden sidst”. Indikatorerne i rapporten findes ikke med stærk relevans 
for rygkirurgien. Der mangler data fra primærsektoren. 
Der vil blive afholdt møde i september 2021 i DaRD styregruppen med fokus på 
sammensætning af gruppen og samlet overblik over indikatorerne. 
Et parallelt forløb vil i en undergruppe se på de kirurgiske indikatorer.  
Det besluttes af afvente efterårsmødet i DaRDs styregruppe for at på næste bestyrelsesmøde 
at diskutere DRKS´ videre engagement i DaRD. Det må i særlig grad afhænge af hvorvidt det 
bliver muligt indenfor en overskuelig tidshorisont for DaRD at opfylde sit egentlige formål 
med at udtrække data fra primærsektoren.  



 
6) Dane Spine  

a. Novo fonden ansøgning  
MA orienterede:  
Ansøgning indsendt mhp. bla. fondsmidler til DaneSpine-sekretariatet.  
Der vil blive arbejdet en ansøgning til Sygesikring Danmark. 
 

b. Danespine årsrapport 2020 til godkendelse   
MA og KH orienterede: Få bemærkninger og få rettelser til rapporten blev diskuteret og 
indført. 
 

c. KH orienterer om at der arbejdes med at rydde op i dobbeltforløb i databasen.  
 

7) Eventuelt   
Ingen indkomne punkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag:  
 
Behandlede høringsudkast på mødet: 
 

1) Høring over udkast til lov om ændring af lov om autorisation af  sundhedspersoner og 
om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler 
og forskellige andre love 

 
2)     Orientering om Marie og August Krogh Prisen 2021 
 
3)    Høring over udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede    
sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og 
overdragelse m.v.) 

 
4)      Høring over forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet - 

 
5)   Til orientering: Invitation til dialogmøde på baggrund af evalueringen af 
forsøgsordningen med medicinsk cannabis  

 
 
6)   Høring over forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) (L 134) - svar LVS 15. 
januar kl. 9.00 (revideret lovforslag) 

 
7)    Høring over udkast til national konsensus vedr. DPD mangel 
(Test for aktivitet af dihydropyrimidine dehydrogenase forud for behandling med 5-             
fluorouracil- (i.v.), capecitabin- og tegafurholdige præparater) 
 

8)   Høring over udkast til ændringsforslag til L 134 - ny epidemilov  
 

9)      LVS - Høring over udkast til ny mærkningsvejledning 
 

10a)     Udkast til bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet  
(handler om at kunne agere i en pandemi situation med kort varsel og restriktioner i 
medicin og vaccine) 

 
10b)     Høring: Udkast til bekendtgørelse om lægemiddel-beredskabet 

 
11)          Bekendtgørelse om medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål 

Bekendtgørelse om importører og distributører af medicinsk udstyr og 
produkter uden et medicinsk formål 
Bekendtgørelse om importører og distributører af medicinsk udstyr til in      
vitro-diagnostik 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in    
vitro-diagnostik 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk 
udstyr 

      Bekendtgørelse om reklame for produkter uden et medicinsk formål 



      Bekendtgørelse om registrering af fabrikanter og ejere af detailforretninger               
og deres repræsentanter der markedsfører medicinsk udstyr mv. 

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til 
lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder, virksomheder, der 
fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk 
formål, og specialforretninger med medicinsk udstyr 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om reklame mv. for        
lægemidler. 

 
 
11)     Høring over vejledninger om medicinsk udstyr 
 
 
12)     Invitation til besvarelse af spørgeskema vedr. behov og udfordringer på 
biobankområdet 
(scenarier for et muligt nationalt strategisk initiativ for at styrke 
biobankinfrastrukturen i Danmark) 
 
13)     National klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske 
fodsår  
 
14)     Udkast til bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og produkter uden 
medicinsk formål og udkast til bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af 
medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål. 
 
15)     Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og 
tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. 
 
16)     Høring over vejledninger om medicinsk udstyr 

-        Vejledning til nystartede fabrikanter af medicinsk udstyr 
-        Vejledning til distributører og importører af medicinsk udstyr 
-        Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr 
-        Vejledning til ansøgning om eksportcertifikater 

 
17).    Justering vedr. blanket om registrering i Vævsanvendelsesregister (fra NGC Nationalt 
Genom Center) 
 
18).    Høring over bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af 
sundhedskort m.v. (regler om det digitale sundhedskort) 
 
19).    Høring over forslag til Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning for 
evaluering af sundhedsteknologi - svar til Behandlingsrådet 10. maj 
 
20).    Høring over vejledninger om medicinsk udstyr 
 


