Verksamhetsberättelse Svensk Ryggkirurgisk Förening 2017-2018
Styrelsen och sammanträden – Svante Berg
4 S styrelse har under 2017-2018 bestått av Svante Berg (ordförande),
Hans Möller (vice ordförande), Thomas Henriques (kassör), Anna Grauers
(sekreterare), Freyr Gauti Sigmundsson (vetenskaplig sekreterare), Emma
Svensdotter (ledamot), Hans Laestander (suppleant) samt Anna Mac
Dowall(suppleant). Carina Blom har varit adjungerad till styrelsen i egenskap av
föreningens administrativa sekreterare.
Peter Fritzell har under verksamhetsåret varit adjungerad till styrelsen vid ett
flertal styrelsemöten.
Styrelsen har avhållit 9 protokollförda styrelsemöten (6 telefonmöten, 2 möten i
Sthlm varav ett var 6/10 -17 som konstituerande möte efter årsmötet).
Protokollen har lagts ut på hemsidan för medlemmarnas information.
Styrelsen har inbjudit till möte med Svenska Ryggregistrets styrgrupp som
avhölls den 3/5 -18 i Stockholm.
Styrelsen har inbjudit till årsmötesförhandlingar 5 oktober 2018.
Företagskontakter – Svante Berg
Föreningen har fortsatt goda kontakter med företagen. Företagen deltar med
montrar i utställningen, som åhörare vid föreläsningarna samt vid middagen
tillsammans med föreningens medlemmar. Nytt för i år är att företagen som
ställer ut i samband med årsmötet inbjuder till drink i montrarna på torsdagen
efter presentationerna och före middagen. 2018 års företagsmöte ägde rum
dagen innan årsmötet och ordföranden och registerhållaren diskuterade aktuella
frågor med företagen. Främst behandlades företagens möjligheter att få mera
exposition av sina utställningar vid årsmötet samt få fram användbar information
från ryggregistret.
EuSSAB - Svante Berg
4S har för ett par år sedan valt att ingå i detta samarbete för att
uforska/utveckla möjligheterna till en gemensam utbildningsplattform/certifiering
av framtida ryggkirurger men numera även ickekirurgiska vårdgivare. 4S
styrelse har varit representerade vid EuSSAB möten vid Eurospine i Dublin -17
och nu senast vid Eurospine i Barcelona. Dessutom vid EuSSAB´s vårmöte i
Munchen. Arbetet fortskrider, bland annat med att få Spine Academy och Spine
Masters ackrediterade som godkända utbildningar i programmet.
Hemsidan www.4s.nu - Carina Blom
Föreningens hemsida har under året löpande uppdaterats med aktiviteter,
information samt kommande konferenser. Hemsidan fungerar som portal för
inloggning till Svenska Ryggregistret och den offentliga hemsidan
www.swespine.se.

Årsmötet 2017 – Freyr Gauti Sigmundsson
Årsmötet 2017 hade som tema värdbaserad vård och vuxendeformitet. Dagen
började med föreläsningar om värdbaserad vård efterföljt av livlig diskussion. Ola
Rolfsson från Göteborg och Holger Stalberg från Stockholm föreläste.

Under årsmötet presenterades föreningens årsredovisning, nyval till styrelsen,
nya medlemmar, ekonomi mm. Peter Fritzell informerade om aktuella
diskussioner rörande ryggregistret. Två stipendier à 50.000 kr delades ut, se
nedan.
På eftermiddagen föreläste Martin Gehrchen från Rigshospitalet i Köpenhamn om
riskstratifiering vid planering av kirurgi vid vuxendeformitet. Föreläsningen
avslutades med fallpresentationer och paneldiskussion
Stipendier 2017 – Freyr Gauti Sigmundsson
DePuy Spine-stipendiet tillföll Yara Asterfjord för projektet ” Randomiserad studie
jämförande främre fusion och diskprotes”.
Föreningens stipendium tillföll Peter Endler för projektet ” Operation av istmisk
spondylolisthes - utfall av behandling.”
En stipendierapport skall lämnas inom två år från mottagandet av stipendiet.
Tidigare stipendiaters rapporter finns att läsa på föreningens hemsida.
Ekonomi – Thomas Henriques
Föreningen har ekonomisk status som allmännyttig förening. Detta uppnåddes
med de stadgeförändringar som gjordes för några år sedan. I och med detta är
föreningen helt skattebefriad. Föreningen måste då använda minst 80% av sina
inkomster i den ideella allmännyttiga verksamheten. ”Föreningens och
medlemmarnas uppgift är att främja hälso- och sjukvårdens utveckling inom
diagnostik och behandling av ryggsjukdomar, samt forskning och utbildning inom
dessa områden.” Vår huvudsakliga verksamhet är årsmötet och förvaltning av
ryggregistret. Ryggregistrets ekonomi är skild från föreningens och ligger under
landstinget i Jönköping och hanteras av Håkan Löfgren.
Våra intäkter kommer huvudsakligen från medlemsavgifter dels från
medlemmarna och dels från företagsmedlemmar.
Vi har varit befriade från skyldigheten att lämna självdeklaration t o m
inkomståret 2014 i och med vår egenskap av allmännyttig ideell organisation.
Något som beviljas för fyra år i taget. Deklaration inlämnades 2016 för
inkomståret 2015. Ansökan har inlämnats för deklarationsbefrielse för
kommande 5 år.
Föreningen har under året stått som värd för Brain Storm i Sälen, så att
deltagare har kunnat nyttja 4S plusgiro för inbetalning av avgift för mötet.
Föreningen har inte gjort någon förtjänst på denna aktivitet. Brainstorm gjorde
dock ett positivt resultat om 38 356 skr, vilket kommer användas till nästa års
möte. Vid årsskiftet hade en hel del betalningar inkommit till Brainstorm, därav
det höga saldot.
Föreningens ekonomi är god. Vi har därför sedan 2013 haft möjlighet att höja
stipendiet till 50 000 kr. Även Johnson&Johnson har höjt sitt bidrag till 50 000 kr
för det andra stipendiet.Under året (1/1-31/12 2017) har föreningen gjort
överskott på 38 588 kr. Vi har idag (17/9 2018), 320 723 skr i kassan.
2017-01-01 fanns 219 309,87 kr i kassan.
2017-12-31 fanns 409 461 kr i kassan.
Medlemsavgiften har kvarstått under året med 100 kr per år. Kassören föreslår
att medlemsavgift samt avgift för årsmötet förblir oförändrad.

4S medverkan vid SOF-mötet – Svante Berg
Föreningen arrangerade program under SOF-veckan i Karlstad. Under onsdag
eftermiddag 29/8 föreläste Christian Carrwik om ”Den maligna ryggen”. På
fredagsförmiddagen 31/8 föreläste Svante Berg och sjukgymnast Maria
Thorander om ”Den svåra ryggpatienten”. Programmet var mycket uppskattat av
närvarande ortopeder.
Bakjoursskolan - Hans Möller
Svensk Ortopedisk förening har tagit initiativ till en gemensam bakjoursskola
med medverkan av representanter från sub-specialitetsföreningarna. Hans Möller
är förenings representant i denna arbetsgrupp. Bakjourskolan startade våren
2018. Ryggkirurgi och barnortopedi kommer att ha sin första kurs tillsammans
21-23 november 2018 i Malmö. Då stor efterfrågan har det beslutats om
ytterligare en kurs i maj 2019 i Stockholm.
Brainstorm - Svante Berg
Brainstorm har även i år anordnats förtjänstfullt, med ett flertal tillresta kollegor
från övriga Skandinavien. För andra gången skedde mötet i 4S regi, men
praktiskt anordnat av den grupp som så förtjänstfullt gjort detta de senaste
åren. Under vintern -19 planeras nästa möte, även detta i 4S övergripande regi.
Hans Tropp och Helena Brisby har ställt sig positiva till att arrangera mötet även
nästa år.
Prehospital stabilisering av kotpelaren- Anna Mac Dowall
Styrelsen har kontaktats av Mattias Wahlborg, från nätvärk för trauma,
angående utarbetande av direktiv för prehospital stabilisering av kotpelaren vid
förmodad ryggskada. Anna MacDowall utsågs till att vara föreningens
representant vid detta arbete. Styrelsen stödjer styrgruppen för säker trauma vårds

förslag för prehospital spinal rörelsebegränsning, version daterad 180620.
Förberedelser för årsmöte 4-5/10 2018- Freyr Gauti Sigmundsson
Vetenskaplige sekreteraren har ihop med övriga styrelsen tidigt påbörjat arbetet
för att kunna erbjuda ett intressant och attraktivt program i samband med
årsmötesdagarna. I år har vi på torsdagseftermiddagen ett stort antal fria
föredrag, samt på fredagen två symposier, se program.
Styrgruppen SweSpine samt Registerkansliet - Peter Fritzell
SKL. Uppdatering av förra årets verksamhetsberättelse.
Se Verksamhetsberättelse från förra året. Datainsamling ligger på förra årets
nivå. Antal anslutna kliniker idag är 50/51 (en neurokirurgisk klinik, Umeå,
registrerar inte). Många av dessa frågor ligger fortfarande i pipe-line, exvis
dataöverföring från journal till register eller vice-versa.
SKL, Socialstyrelsen och andra centrala intressenter har under 2018 beslutat sig
för att register skall användas av verksamheterna för att säkra och utveckla
kvaliteten på den ryggkirurgiska verksamheten i landet. Här innefattas också
fortsatt forskning med registerdata som grund.
Ansvaret för att detta ska ske har till stor del lagts på de olika registren, och nya
kontrollorgan har instiftats för att övervaka att det ”händer något”. Sammanlagt
18 ”Nationella Programområden” har bildats, och ryggkirurgi har placerats i
avdelningen ”rörelseorganens sjukdomar”, och där i underavdelningen

”ortopedi”. VGR har huvudansvar för ”NPO rörelseorganens sjukdomar”. En
Styrgrupp med Mats Bojestig (Rjl) i spetsen bevakar alla NPO.
Registercentrumorganisationen (RCO) kommer förmodligen att få mer makt, dvs
”risken” finns att de centrala medel som förut slussats direkt till registren från
SKL, istället går via RCO, i vårt fall RCSO i Linköping. Ytterligare en administrativ
passage alltså. Man verkar eftersträva ökad centralisering med avseende på
datalagring och återkoppling av resultat, både avseende utfall och processfrågor,
och här kan vi bli tvungna att ta ställning till att flytta våra data till annan server
(idag Solid Park) och anlita andra programmerare (idag Decerno) än tidigare.
Det vore skada, men man vill centralt ifrån ha liknande återkoppling från alla
register och det menar man är svårt när alla har sina ”egna lösningar”. Vi har
inkommit med skrivelser där vi motiverar varför vi vill ha kvar våra lösningar
(billigare och bättre).
Certifieringsnivå 1 beräknar vi få behålla, och förmodligen, enlig de signaler vi
fått (beslut i december) kommer vi att få liknande budget under 2019 som 2018.
Vi arbetar dock intensivt med att dra ner på kostnader, bl a via web-inmatade
patientrapportering. Dock har vi jämfört detta sätt med vad Registerkansliet
producerar och sett att uppföljningsgraden minskar då patienterna sköter allt
själva. Vi argumenterar därför för att få behålla kansliet. Den lösningen
underlättar också för klinikerna, inte minst via minskade sekreterarkostnader.
Centralt ifrån kommer dock signaler om att man vill att verksamheterna själva
ska betala sina registerkostnader. Då gäller det att alla intressenter också kan få
positiv återkoppling via registret, både avseende utfall och processer, och
Styrgruppen jobbar med detta. Bl a undersöker vi möjligheten att stötta
klinikerna via Standardrapporter och sk ”Webinars”.
Styrgruppen har i övrigt arbetat med samma frågor som förra året. Rapporter
och ansökningar om fortsatt medelstilldelning inför 2019 har inlämnats i rätt tid
till SKL.
Sammanlagt 18 nya publikationer där Swespine-data helt eller delvis använts har
publicerats i internationella tidskrifter, och registret har använts för presentation
på konferenser både nationellt och internationellt.
Vad som i övrigt praktiskt har hänt är att ”Dialogstödet” nu finns tillgängligt för
alla i professionen via Hemsidan; finns under rubriken ”Länkar” till vänster på
Swespines Hemsida. Likaså finns nu, på SKLs Hemsida ”Vården i Siffror”,
klinikjämförande case-mix justerade resultat för allmänheten;
https://vardenisiffror.se/registry/myregistry
Se i övrigt Verksamhetsberättelsen från Swespine som rapporterats till SKL inom
ramen för Q4 med deadline 180910 (finns också på Swespines Hemsida);
http://www.swespine.se/180910_Q4_swespine.pdf
För Svensk Ryggkirurgisk Förening, 2018-10-04
Svante Berg, ordförande

