4165_Kirurgen #2-2004

30-06-04

11:51

Side 1

KIRURGEN
TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004

Sommernummer:
Høstmøtet 2004

God Sommer!
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Velkommen til Høstmøtet 2004

18. – 22. oktober 2004
Kjære kollega!
Sommernummeret av Kirurgen
er i sin helhet viet Høstmøtet
2004. Det kan bekreftes at vi er i
godt i gang med planleggingen
og håper enda flere av foreningens medlemmer og andre finner
veien til Holmenkollen Park 18. –
20. oktober. Vi kan love et godt
faglig program inkludert noen
sosiale godbiter.
4Årets Høstmøte er det 80. Høstmøtet i regi av
Norsk Kirurgisk Forening. Den vitenskapelige aktiviteten blant kirurger har vært høy, og vi håper at
det også i år resulterer i mange bidrag til
«Vitenskapelige Forhandlinger». Høstmøtet
ønsker å opprettholde sin plass som et sentralt
forum for faglig og sosial interaksjon mellom norske kirurger.

Tema: Privatisering
Høstmøte - uken vil by på et stort og variert program. Med over 300 abstrakt, 20 symposier og en
rekke mindre faglige gruppemøter, vil Høstmøtet gi
et bredt faglig tilbud til det kirurgiske miljø. Norsk
Kirurgisk Forening vil i år ta opp til debatt privatiseringen innen kirurgien. Helsereformen har gitt
plass for en betydelig økning av den private kirurgiske virksomheten. Hva vil dette føre til av
endringer og utfordringer? Følg debatten under
årets Høstmøte.

Husk NKF´s årsmøte 21. oktober
Vi har mange saker å arbeide for. Møt opp på
generalforsamlingen og engasjer deg I foreningenes arbeid.

Kirurgmiddagen
Fjorårets suksess med Kirurgmiddagen gjentas i år.
Vi regner med full oppslutning fra alle deltagere.
Middagen avholdes torsdag 21. oktober klokken
20.00. Billetter selges i sekretariatet fram til torsdag klokken 14.00. Du har også mulighet til å forhåndsbestille middagsbillett på vår hjemmeside.
Middagen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk
Kirurgisk Forening og spesialforeningene. Vi regner
med at middagen blir det samlende sosiale høydepunkt i Høstmøte-uka.

Vi håper at mange setter av uke 43 til Høstmøte deltakelse. Det faglige samværet er en viktig
bidragsyter for å fremme kvaliteten i norsk kirurgi.
All informasjon om Høstmøtet ligger nå på våre
internettsider (www.legeforeningen.no/nkf). Her
vil du, fra ca. 20. september, finne fullstendig
program med alle abstrakt som presenteres under
møtet.
Utstillingene vil i år hovedsakelig være samlet i et
eget lokale, Valhall. Vi håper dette bidrar til bedre
forhold for utstillerne og fortsatt mye kontakt
mellom leverandører og kirurger. 3

Velkommen til Høstmøtet 2004!
Følgende foreninger er også representert på Høstmøtet 2004:
Norsk artroskopiforening
Norsk barnekirurgisk Forening
Norsk barneortopedisk Forening
Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Norsk forening for håndkirurgi
Norsk forening for maxillofacial kirurgi
Norsk forening for reumakirurgi

Norsk karkirurgisk forening
Norsk nevrokirurgisk forening
Norsk ortopedisk forening
Norsk plastikkirurgisk forening
Norsk thoraxkirurgisk forening
Norsk urologisk forening

Lars R. Vasli
Leder NKF
lars@vasli.no
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Next Generation in Knee Ligament
Reconstruction and Repair Technology

•
•
•
•
•

ACL rekonstruksjoner
PCL rekonstruksjoner
Rekonstruksjon av kollateralligamenter
Menisk og chondrale skader
Korreksjon med open wedge osteotomier
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Abstrakt til Høstmøtet 2004
I fjor kom det inn nærmere 300 abstrakt. Det var ny rekord. Allikevel
har jobben med innsamling og tilrettelegging stadig blitt forenklet i
forhold til tidligere år. Årsaken er at nesten alle følger instruksjonene
for innsendelse, som sparer oss for mye arbeid. Også i år vil vi sende
ut Vitenskapelige forhandlinger inneholdende komplett program og
samtlige abstrakts, foredrag etc.
Gjør klar foredrag og presentasjoner til årets høstmøtet!
Siste frist for innsending av abstrakt: 27. august 2004.

Instruksjon for innsendelse av ABSTRAKT
Alle abstrakt må skrives på følgende måte:
4
4
4
4
4
4
4
4

Skrifttype Times New Roman font, størrelse 12.
Abstraktet skrives i WORD.
All tekst må være skrevet innenfor en ramme av 15 x 22 cm.
Venstre marg skal være rett.
Abstraktet skrives fortrinnsvis på norsk.
OVERSKRIFTEN SKRIVES MED STORE BOKSTAVER.
Forfatterens navn skrives på ny linje med foredragsholderens navn først.
Alle ORTOPEDISKE abstrakt må sendes elektronisk som ”attachment” til
Norsk ortopedisk forening e-post adresse; abstract@ortopedi.no
4 Alle andre abstraktene må sendes elektronisk som ”attachment” til Høstmøtets
e-post adresse; nkf-host@online.no.
4 Alle må kontrollere at de får en kvittering med returmail på mottatt abstrakt.
Ta kontakt med NKFs – sekretariat, hvis du ikke har mottatt kvittering innen den 5/9-04.

4NB!
Bare PC presentasjoner i 2004!
Alle foredragsholdere må bruke PC (Powerpoint)
og videokanon som teknisk hjelpemiddel under
Høstmøtet. Mye tid og frustrasjon er spart etter
denne overgangen.
For Høstmøtet 2004 er det etablert et eget "teknisk sekretariat" i etasjen over Saga-hall. Alle PC
baserte foredrag må leveres inn minst 5 timer før
foredraget skal presenteres, på CD-rom eller
diskett. Foredraget vil bli lastet ned på en sentral
server av teknikere, og derfra fordelt ut på møterommene.
Det er viktig at alle foredrag leveres som powerpoint filer og gis et fil navn tilsvarende foredragsnummeret, før de leveres inn.
Foredragsnummeret finner du i Vitenskapelige forhandlinger eller på vår hjemmeside www.legeforeningen.no/nkf. Dette for at navnet skal være
entydig, og at vi skal sikre oss at det blir sendt til
riktig møterom.
Vi vil sterkt oppfordre flest mulig til å sende oss en
kopi av powerpoint presentasjonen på diskett eller
CD i god tid før Høstmøtet, slik at mest mulig av
tilretteleggelsen kan gjøres før Høstmøtet starter.

Presentasjonen sendes da til:
Norsk Kirurgisk Forening, mrk. teknisk sekretariat
Postboks 17 Kjelsås, N-0411 Oslo.
Presentasjonene kan ikke sendes over mail, pga
erfaringer med at sekretariatets mailsystem ikke
har kapasitet til å motta foredragene.
Dersom du har spørsmål vedrørende dette,
venligst ta kontakt med sekretariatet på
e-post: nkf-host@online.no eller på tlf:
90 69 63 52.

Følg med på vår
Hjemmeside:
All informasjon om Høstmøtet
2004, program, frie foredrag,
middag og hotell bestilling, finner du
på Høstmøte 2004 linken på:
www.legeforeningen.no/nkf

3

Vitenskapelige forhandlinger inneholder
det du trenger til årets Høstmøte.
Sendes gratis til alle deltakere.
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Hotellbestilling til Høstmøtet 2004
Overnatting under Høstmøtet, på Holmenkollen Park Hotell, kan
bestilles på vår hjemmeside www.legeforeningen.no/nkf ved å
klikke Høstmøtet 2004 og ”Hotellbestilling”. Pris, inkludert
frokost, er uendret kr. 1.075,- per natt.
Hele skjemaet må fylles ut og sendes inn. Du vil mota faktura
med bekreftelse fra NKF. Da NKF har reservert alle hotellrommene til spesialpris for Høstmøte deltakerne må all bestilling
gå igjennom NKF.
De siste årene har hotellet blitt fullt på de mest populære
dagene (onsdag og torsdag), og vi har måttet plassere noen
møtedeltakere på andre hotell i byen.

HØSTMØTE 2004 – foreløpig program
Dag

SAGA-AB

SAGA-C

Mandag 18.okt
Tirsdag

AUDI B

NOBEL

BERGMANN

VAAGE

DKFO-debatt
Ortopedi
Frie foredrag

Ortopedi
Symposium

Gastro-kirurgi
Symposium

Traume
Symposium

Karkirurgi
Kurs

Onsdag 20.okt

Ortopedi
Symposium

Traume
Frie foredrag

Gastro-kirurgi
Frie foredrag

Urologi
Symposium

Karkirurgi
Frie foredrag

Gastro-kirurgi
Frie foredrag

Torsdag 21.okt

Ortopedi
Frie foredrag

Ortopedi
Frie foredrag

Gastro-kirurgi
Frie foredrag

Urologi
Frie foredrag

Karkirurgi
Frie foredrag

Nevrokirurgi
Frie foredrag

Plastikkirurgi
Frie foredrag

NKF-GF
K.-MIDDAG

NOF-GF
K.-MIDDAG

NFGK-GF
K.-MIDDAG

NUF-GF
K.-MIDDAG

NKKF/NTKF
K.-MIDDAG

NNKF-GF
K.-MIDDAG

NPKF-GF
K.-MIDDAG

Ortopedi
Frie foredrag

Ortopedi
Symposium

Gastro-kirurgi
Frie foredrag

Urologi
Frie foredrag

Thoraxkirurgi
Frie foredrag

Endokrinkirurgi
Frie foredrag

Fredag

19.okt

AUDI-A

22.okt

Med forbehold om endringer,
endelig program legges ut
ca. 20. september 2004
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Blad

Norsk Kirurgisk Forening
Postboks 17 Kjelsås
0411 Oslo

Sutures of the World
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