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Verksamhetsberättelse Svensk Ryggkirurgisk Förening 2019-2020
Styrelsen och sammanträden
4 S styrelse har under 2019-2020 bestått av Hans Möller (ordförande), Emma Svensdotter
(vice ordförande), Thomas Henriques (kassör), Jaroslaw Stempel (sekreterare), Per Ekman
(vetenskaplig sekreterare), Catharina Parai (ledamot), Peter Endler (suppleant) samt Mats
Halvarsson (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 (8 telefonmöten, 1 möte i Sthlm).
Mötet i Stockholm var delvis tillsammans med registergruppen.
Protokollen har lagts ut på hemsidan för medlemmarnas information.
Styrelsen har inbjudit till årsmötesförhandlingar 2 oktober 2020.
Företagskontakter
Föreningen har fortsatt goda kontakter med företagen. Företagen deltar med montrar i
utställningen, som åhörare vid föreläsningarna samt vid middagen tillsammans med
föreningens medlemmar. 2019 års företagsmöte äger rum dagen innan årsmötet och
ordföranden och kassör diskuterar aktuella frågor med företagen. Vid mötet diskuterades att
företagsmedlemskap vilket tidigare gett möjlighet att få data ur registret (något som inte har
utnyttjats). Detta är inget som föreningen kan godkänna då registret sorterar under Region
Jönköping. Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan flera år och antal medlemmar har
minskat då flera företag har slagits ihop. Nya avgifter har tagits fram och kommer att gälla
from 2021.
EuSSAB
4S har för ett par år sedan valt att ingå i detta samarbete för att utforska/utveckla
möjligheterna till en gemensam utbildningsplattform/certifiering av framtida ryggkirurger
men numera även icke-kirurgiska vårdgivare. 4S styrelse har varit representerade vid EuSSAB
möte vid Eurospine i Helsingfors 2019. Dessutom vid EuSSAB´s web möte september2020.
Bakjoursskolan
Svensk Ortopedisk förening har tagit initiativ till en gemensam bakjoursskola med
medverkan av representanter från specialitetsföreningarna. Hans Möller är föreningens
representant i denna arbetsgrupp. Bakjourskolan startade våren 2018. Det har genomförts

2 (5)

tre kurser hittills och nästa kurs kommer att ske i Stockholm i december 2020. Kurserna har
varit mycket uppskattade av deltagarna. Kursfakultet för ryggkursen har varit Hans Möller,
Paul Gerdhem, Ralph Hasserius och Anders Möller.
Brainstorm
Brainstorm har även i år anordnats i 4S regi, men praktiskt anordnas det av den grupp som
så förtjänstfullt gjort detta de senaste åren-Hans Tropp, Helena Brisby och Peter Försth.
Hemsidan www.4s.nu
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.
I och med plattformsbyte av Swespine så kommer också föreningens hemsida att flyttas till
ny plattform och samtidigt få ett nytt utseende. Detta kommer ske under hösten 2020.
Domännamnet www.4s.nu kommer dock vara detsamma.
Årsmötet 2019
Årsmötet 2019 hade som tema Akuta Halsryggskador. Efter detta presenterades föreningens
årsredovisning, nyval till styrelsen, nya medlemmar, ekonomi mm. Ett stipendium à 50 000
kr delades ut.

Stipendier 2019
Föreningens stipendium tillföll Anastasios Charalampidis för studie om behandling av
idiopatisk scolios.
En stipendierapport skall lämnas inom två år från mottagandet av stipendiet. Tidigare
stipendiaters rapporter finns att läsa på föreningens hemsida.

Ekonomi – Thomas Henriques 2020-09-21
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.”
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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.
Föreningens ekonomi är god. Vi har därför sedan 2013 haft möjlighet att höja stipendiet till
50 000 kr. Vårt tidigare företags sponsrade stipendium har tyvärr dragits in varför vi nu
endast delar ut föreningens stipendium.
Under året (1/1-31/12 2019) har föreningen gjort ett negativt resultat på -5 348 kronor. Det
negativa resultatet beror till viss del på att företagens medlemsavgifter ofta inkommer året
efter beroende på företagens bokföring, samt att sponsor ersättningen för Brainstorm kom
in under 2018 men fakturan betalades 2019.
2018-01-01 fanns 196 066 kr i kassan.
2018-12-31 fanns 191 318 kr i kassan.
Med anledning av ändrade förhållanden avseende företagens möjlighet till att få ut data från
Swespine har det tagits fram nya medlems avtal som ska gälla från 2021. Företagen har
erbjudits halva medlemsavgiften under 2020 pga den rådande pandemin som ju 2020
innebär att den vetenskapliga delen av årsmötet ställts in.
Kassan den 21 september 2020: 313 269 skr, varför kassören föreslår oförändrad
medlemsavgift samt att föreningen har utrymme för 2 stipendier 2021.
Kassör för 4S
Thomas Henriques / 2020-09-21
Verksamhetsberättelse Swespine
Styrgruppen SweSpine samt Registerkansliet - Peter Fritzell
Swepine ligger fortsatt i den högsta certifieringsnivån som SKR använder för att bedöma ett
registers trovärdighet och användbarhet, dvs i Certifieringsnivå 1. Det har avgörande
betydelse, bl a för fortsatt anslagstilldelning.
De nationella kvalitetsregistren har av SKR och Socialstyrelsen beskrivits som en av de
viktigaste faktorerna för att bibehålla och öka kvaliteten på given vård. Det är därför
glädjande att konstatera att registreringen i Swespine är fortsatt hög på nationell nivå.
Anslutningsgraden (”coverage”) ligger över 95%, täckningsgraden (”completeness”, hur
många patienter som registreras vid Index-tillfället, dvs då patienten opereras för sin
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primära åkomma) på 85%, och uppföljningsgraden (”follow up”) på ca 75%. Dessa siffror gör
att våra resultat kan ligga till grund för kvalitetsarbete och forskning på ett trovärdigt sätt.
SKR har beslutat att om inte täckningsgraden (”completeness”) under 2020 är minst 85%, så
kommer bidragen till registret att minska, varför en avgörande viktig uppgift under det
kommande verksamhetsåret är att få upp täckningsgraden till helst 90%. Eftersom
Länssjukhusen och de privata klinikerna ligger runt 90% medan universiteten, som fr a
använder registerdata i sina publikationer, ligger runt 50%, så kan problemet med
täckningsgrad lösas om universiteten tar ett större ansvar.
Under året som gick publicerades fem registerbaserade artiklar. Dialogstödet som finns
tillgängligt för alla ryggkirurger i Sverige (www.swespine.se), har efter Styrelsebeslut gjorts
öppet tillgängligt via Swespine´s hemsida (www.4s.nu) Efter till slut två års förhandlingar
kommer verktyget att göras tillgängligt på Eurospines Hemsida fr o m årsmötet i början på
oktober 2020. Initiativet till detta har tagits av Styrgruppen i Swespine tillsammans med
Styrelsen i Eurospine (Everard Munting och Tim Piggot). Ett avtal är undertecknat i
september 2020 av ordförande i Styrelsen i 4s, Hans Möller, och presidenten i Eurospine,
Everard Munting. En professionell video har spelats in, och den tillsammans med en
förklarande text och en ppt-presentation kommer att ligga på Eurospines hemsida. Man når
materialet via en logga; Swepine Dialogue Support. Högerklicka på loggan, välj Öppna länk.
Förklarande text blir synlig. Fr o m nu använd vänster musknapp; Tryck på de två röda
pilhuvudena för att komma till ppt-presentationen, och för att öppna ”Dialogue support”
trycker ni på den fyrkantiga ikonen.
http://www.4s.nu/dialogue.htm

Detta bör stärka Sveriges betydelse i register- och forskningssammanhang, och betyda att
möjligheterna till internationellt samarbete ökar.
Flera företag har hört av sig under det sista året för att inom ramen för MDR (”medical
devide regulation”) få hjälp av Swespine med att demonstrera resultat efter kirurgi där
företagens implantat används. För närvarande förs samtal med Medtronic och J&J.
Klinikjämförande resultat finns på SKLs plattform Vården i Siffror
(https://vardenisiffror.se/registry/myregistry.
Året har varit fyllt av möten (Webinar mestadels) med bl a SKR (Sveriges kommuner och
regioner), NPO (nationella programområdet för rörelseorganens sjukdomar), NKRF
(nationella kvalitetsregisterföreningen), RCSO (Registercentrum sydost till vilket vi är
knutna), deltagande i olika NAG (nationella arbetsgrupper), STF (Standardiserade
vårdförlopp), osv osv. Det råder stor osäkerhet/oreda centralt och vi har måst förhålla oss till
det.
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Swespines verksamhet och planer under det gånga året har redovisats i ett flertal rapporter
till SKR; Q1 och Q2 samt i september Q4, där också ekonomin har redovisats och våra planer
för framtiden beskrivits.
Coronapandemin har betytt att antalet elektiva ingrepp under perioden mars-juni 2020 har
halverats jämfört med samma period 2019. Det innebär en stor utmaning under året som
kommer.
Ökad web-användning har noterats med avseende på FU, men det finns en risk att detta
innebär en minskad registrering. Så har vi sett att FU gått ner några %-enheter det senaste
året. Vi har dock tagit kontakt med de kliniker som presterar sämst, dvs
universitetsklinikerna och fr a neurokirurgiska kliniker, och fått ”löfte” om ökad registrering.
Slutligen. Styrgruppen har varit fortsatt intensivt engagerad i byte av registerplattform. Från
Decerno till MedSciNet, som efter upphandlingsförfarande valts som ny samarbetspartner.
Arbetet kommer att vara slutfört hösten 2020.
Se också Verksamhetsberättelse och Årsrapport inlämnad till SKR våren/hösten 2020;
Årsrapport 2020 –
http://4s.nu/pdf/200907_PF_Swespine_arsrapport_2020_ver18_SENT.pdf
Q4 2020, Budget samt kommande planer –
http://4s.nu/pdf/200907_Arende_Q4_21_034.pdf
Peter Fritzell/registerhållare Swespine
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