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1.
Styrets virksomhet i perioden
Norsk kirurgisk forening har i 2011 bestått i 100 år. Styret har avholdt 6 ordinære styremøter (desember 2010,
februar, april, juni, september og oktober 2011) der det har blitt behandlet til sammen 66 saker.
Vi har dettet året hatt et ønske om å tydeliggjøre NKF sine satsningsområder i et Prinsipp program (langsiktig)
og arbeidsprogram (kortsiktig). Styrets forslag til tema dette året har vært Bidrag til utvikling av de kirurgiske
fagområdene. NKF sin rolle innen utdanning av kirurger inkludert kursvirksomhet/ internasjonale kurs. NKFs
definisjon av det komplette sykehus. Bidrag til utvikling av ledere inne kirurgi. Fortsatt fokus på Kirurgisk
Høstmøte og vårt medlemsblad Kirurgen.
Vedrørende NKF sitt bidrag i utdanningsprosessen, bør NKF utnytte muligheten som er til å bygge opp
kirurgiutdanning med mer struktur og som en pilar for NKF sitt fremtidige arbeide. Vi har vært spesielt opptatt
av mål og strategi samt kursvirksomhet, eierskap og veien videre. Hvem skal definere innholdet i kurspakkene
og hvem skal ha ansvaret for utdanningen – Direktoratet, Legeforeningen eller de fagmedisinske foreninger? De
fagmedisinske.foreninger bør få større ansvar for kurs virksomheten og utdanningen. I dag har Legeforeningen
sentralt for lite kontakt med de fagmedisinske foreninger. NKF har fått invitasjon til møte i Spesialitetsrådet om
tanker/ideer om utvikling av spesialistutdanningen og vil ta diskusjonen videre i de rette fora.
NKF har dette året fortsatt med internasjonal kontakt, og var på studietur til London og avla Royal College of
Surgeon (RCS) et besøk. Styremedlemmene lærte om hvordan man kan klare å holde fokus på kvalitet og
systematikk i utdanning, og fikk inspirasjon til å forbedre kurs i Norge.
Vi har fortsatt implementering av kurs i basalkirurgisk teknikk (BSS). Spredning av BSS skal planlegges
gjennom NKF i samarbeide med RCS. Det har vært stor interesse for kursene med venteliste for deltakere.
NKF har på oppdrag fra Traumeutvalget diskutert et Traumekirurgisk kompetanseprogram, og vil ta dette
formelt videre.
Legeforeningen har utarbeidet et policynotat om Rekruttering og kjønnsbalanse i spesialitetene, der hver
forening skal se på rekruttering i forhold til utdanning. NKF må ha fokus på dette området.
Våren 2009 gjorde styret vedtak om å starte arbeid med skriving av jubileumsbok for NKFs 100 års
jubileum 2011. Boken er blitt meget omfattende og alle medlemmer av NKF vil få hvert sitt eksemplar av
boken under Jubileumsfeiringen. Jon Haffner, Tom Gerner og Arnt Jakobsen har vært ansvarlige
redaktører- for detaljer se sak 10.
Et annet sentralt arbeidsfelt dette året har vært NKF 100-års markering, der styret nedsatte en komite av utvalgte
styremedlemmer og som har planlagt jubileumsmarkeringen - se sak 10.
Organisering og gjennomføring av Høstmøtet er en kjernevirksomhet i foreningen. På Høstmøtet i 2010 delte
NKF ut priser til beste vitenskapelige arbeid på 30 000,- for deltagelse på RCS kurs og i tillegg støttet
utenlandske foredragsholdere Utvikling av medlemsbladet Kirurgen med tilhørende hjemmeside har vært et
av satsningsområdene også i 2011. Det er ansatt ny MIK redaktør. Vi ønsker fortsatt faglig utvikling av
Kirurgen og resultatet er et meget bra medlemsblad og en hjemmeside med forbedret layout og brukervennlighet.
Det er fortsatt ønskelig med papirutgaven av Kirurgen, som fortsatt skal være det viktigste mediet vårt. På sikt
kan nettutgaven muligens ta over. Vi har også diskutert om Kirurgen evt skal bli et indeksert tidsskrift.
NKF er paraplyorganisasjon for alle de kirurgiske fagmedisinske foreningene og dermed involvert i arbeidet
også i disse foreningene. Det vises til årsrapportene for de enkelte foreningene. Styret har lagt stor vekt på å være
involvert i de interne prosesser som foregår i Legeforeningen og påvirke dem til det beste for NKF.
Blant annet har leder hatt eget møte med Legeforeningens fagmedisinsk direktør for å klargjøre sitt syn på
Legeforeningen/sentralstyret håndtering av ny målbeskrivelse som erstatning for gruppe 1 tjeneste, som de har
bedt spesialistkomiteene om å utforme uten å informere NKF. Det synes som om faste LIS stillinger har trigget
dette utspillet og ikke faglige behov. Det er viktig at de kirurgiske foreningene ikke blir splittet i denne saken
om utdanning av kirurger i Norge.
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Styret har utnevnt en høringsansvarlig og har bidratt med høringssvar i en rekke viktige saker (se pkt 9).
Organiseringen med et styre i NKF bestående av alle lederne av de kirurgiske fagmedisinske foreningene bidrar
til å samle det kirurgiske fagmiljø i viktige overordnede spørsmål slik at vi kan bli hørt. Erfaringene med et
styre i NKF, bestående av alle lederne av de kirurgiske fagmedisinske foreningene, er svært positive og
denne organiseringen er med på å samle det kirurgiske fagmiljø i viktige overordnede spørsmål. En stor
takk til styremedlemmene for en engasjerende og interessant periode.
2.

Medlemmer, Styret, Utvalg

ÆRESMEDLEMMER
Pål Benum, Jon Haffner, Arne Haukebø, Nils Helsingen, Torgeir Løvig, Hans Olav Myhre, Helge Nornes,
Arne R. Rosseland, Einar Sudmann, Rolf Kåresen, Jan Erik Varhaug, Tom Gerner, Hans Rostad, Jan
Svennevig og Sigvald Refsum.
MEDLEMMER
NKF er den fjerde største av de fagmedisinske foreningene. Per 27.9.2011 har foreningen 1247 medlemmer,
hvorav 714 er leger med spesialitet, 263 leger uten spesialitet, 93 er pensjonister under 75 år, 103 er pensjonister
75 år og eldre, og 74 er assosierte medlemmer. Merk at kategoriene er gjensidig utelukkende.
Merk nedgangen i antallet leger uten spesialitet, det er nødvendig å verve flere av LIS-ene! Disse har frivillig
medlemsskap.
STYRETS SAMMENSETNING 2009-2010
Leder
Olaug Villanger
Oslo universitetssykehus,Rikshospitalet
Styremedlemmer
Repr. generell kirurgi
Torill Morken
Sykehuset Asker og Bærum
Repr. for leger i kirurgisk utdanning Kari Erichsen
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Norsk barnekirurgisk forening
Hans Skari
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Norsk f. f. bryst- og endokrin kirurgi Anne Irene Hagen
St. Olavs Hospital
Norsk foren. for gastroent. kirurgi
Rolv-Ole Lindsetmo
Universitetssykehuset Nord-Norge
Norsk karkirurgisk forening
Tonje Berglund
Akershus universitetssykehus
Norsk nevrokirurgisk forening
Tomm Müller
St. Olavs Hospital
(for leder Iver A. Langmoen)
Norsk ortopedisk forening
Ketil Holen
St. Olavs Hospital
Norsk plastikkirurgisk forening
Thomas Sjøberg
Universitetssykehuset Nord-Norge
Norsk thoraxkirurgisk forening
Rune Haaverstad
Haukeland universitetssykehus
Norsk urologisk forening
Christian Beisland
Haukeland Universitetssykehus
KASSER / REGNSKAPSFØRER

Lars Vasli

Lovisenberg diakonale sykehus A/S

REDAKTØR KIRURGEN

Hans Skari

Oslo universitetssykehus, Ullevål

NETTREDAKTØR http://www.kirurgen.no
Bård Røsok

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

SPESIALITETSKOMITEEN I GENERELL KIRURGI
Leder
Marius Langballe Dalin
Leder fra 1/1 2011
Torill Morken
Medlemmer
Tom Nordby
Bodo Günther
Ingrid Alm Andersen, Ylf

Haukeland universitetssykehus
Sykehuset Asker og Bærum
Oslo universitetsykehus
Haukeland universitetsykehus
Universitetssykehuset Nord-Norge

Varamedlemmer

Trygve Thorsen
Arne Holst Sollie
Andreas Reite, Ylf

Oslo universitetssykehus,Rikshospitalet
Sykehuset Levanger
Stavanger Universitetssjukehus

LEDER TRAUMEUTVALGET

Christine(Tina) Gaarder

Oslo universitetssykehus, Ullevål
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Oslo universitetssykehus,Rikshospitalet

REPR. TIL EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS)
Tom Glomsaker
Stavanger universitetssjukehus
Torgeir Løvig
Helsedirektoratet
NORDISK KIRURGISK FORENING

Nærmest avviklet, men en liten gruppe arbeider med å se om det er noe
behov for å ha foreningen fortsatt registrert. Det betales ingen
kontingent lenger.

REPRESENTANT NORSK FØRSTEHJELPSRÅD

Styret er kontaktorgan

RÅDGIVENDE GRUPPE FOR SYKEHUSUTBYGGING

Styret er kontaktorgan

VALGKOMITÉ
Leder
Medlemmer

Haugesund sykehus

Arne-Christian Mohn
Arne Bakka
Christine (Tina) Gaarder

Oslo universitetssykehus, Ullevål

REVISORER

Kjelstrup og Wiggen AS

KVALITETSSIKRING

Det er bestemt at styret tar hånd om kvalitetsarbeidet.

3.
Høstmøtet
Høstmøtet (det 87.) arrangeres i år som tidligere på Holmenkollen Park Hotell. Møtet starter i år med et
stort Nordisk Traume symposium, med mye internasjonal deltakelse.
Oppslutningen både fra kirurger og utstillere (60) er fortsatt meget stor. Registrering og innsending av
abstrakt fungerer godt via vår hjemmeside. Interessen fra leverandørene er stor, og vi har i år fått plassert
de aller fleste utstillerne i utstillingsarealet Valhall.
Vitenskapelige innlegg:
Det er i 2011 antatt 230 abstrakts. Antall symposier blir totalt 15 og det arrangeres i tillegg ett
universitetskurs.
4.
Traumeutvalget / ATLS
Se egen årsrapport fra traumeutvalgets leder, Christine (Tina) Gaarder.
5.
UEMS (Union Européenne des Médicins Spécialistes)
Torgeir Løvig og Tom Glomsaker har representert NKF i Section of Surgery i UEMS. I vår ble møte avholdt
i Lisboa og i høst i Madrid. Sentrale saker som har vært diskutert er utdanning av generelle kirurger,
akkreditering og eksamen i de kirurgiske fag. Arbeidet til UEMS kan studeres nærmere på UEMS sine
hjemmesider www.uemssurg.org
6.
Profesjonalisering av sekretariatet
NKF kjøper sekretærtjenester av Legeforeningen. Dette er en 10 % stilling der sekretæren bl.a. har ansvar
for å skrive referater, holde orden på korrespondanse samt utarbeiding av styredokumenter og
årsmøtedokumenter. Fra 31.08.09 har Tatjana Razumova vært sekretær og nettansvarlig for NKF sin
webside i regi av Legeforeningen www.legeforeningen.no/nkf
7.
Årsrapport for Kirurgen og nettsiden www.kirurgen.no
Kirurgen
Kirurgen utkommer med 4 utgaver per år. Hans Skari overtok som redaktør av Kirurgen fra nr. 1/2010.
Redaksjonskomiteen i Kirurgen består fra 1.1.2010 av Tom Glomsaker, Bård Røsok (nettredaktør), Olaug
Villanger, Anders Debes (MIK redaktør) og Hans Skari (redaktør).
Hvert nummer av Kirurgen har en tema-seksjon og i 2011 er temaene: Cancer i øvre GI-tractus (nr. 1), Cancer
i nedre GI-tractus (nr. 2), Transplantasjon (nr. 3) og Endokrinkirurgi (nr. 4).
Under seksjonen ”Fagmedisinske foreninger” gis anledning til å formidle nyheter til medlemmene. Under
”Fagnytt/Debatt”-seksjonen presenteres faglige nyheter og det er mulighet for å føre faglig/fagpolitisk debatt.
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Bladet har en seksjon for ”Minimalt invasiv kirurgi” (MIK) og denne inneholder mange viktige kirurgiske
nyheter av praktisk betydning for kirurger. MIK i nr. 2 og 4 av Kirurgen utgis i samarbeid med Norsk
Thoracolaparoskopisk Forum (redaktør Arne Rosseland).
Annonsetilgangen til Kirurgen er relativt bra, men dette skyldes ikke minst iherdig jobbing med tidligere og
nye annonsører. Sparing pga. finansielle problemer er fortsatt en realitet. Tom Glomsaker har jobbet mest opp
mot annonsørene, og skal takkes spesielt for at annonseinntektene er relativt bra.
Tilgangen på stoff på Kirurgen er stor sett tilfredsstillende og dette krever langtids-planlegging av
temanummer og andre innslag. Man kunne ønske at de fagmedisinske foreninger i større grad på eget initiativ
benyttet seg av Kirurgen som informasjonsorgan enn hva som er tilfelle i dag. Kirurgen deler i 2011 ut priser for
de 2 beste innlegg siste år (dvs. nr. 3/2010, nr. 4/2010, nr. 1/2011 og nr. 2/2011). Selve utdelingen finner sted på
Høstmøtet.
Kirurgen.no
Nettsiden har i løpet av siste året gjennomgått en oppgradering og forbedring innholdsmessig og i utseende. Bård
Røsok har fra 1.1.2010 vært nettredaktør. Det er inngått et samarbeid med DRD reklame og finans A/S
(kontaktpersoner Morten Jordal og Ragnar Madsen). En videreutvikling av nettsiden med en interaktiv del som
innbefatter bruk av Twitter og Facebook har blitt initiert i 2011. Det er en målsetning å gjøre www.kirurgen.no
reklamefinansiert.
8. Hjemmeside på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no/nkf
Foreningen har også egen hjemmeside via Legeforeningen. Den oppdateres av sekretær og inneholder
bl.a. nye vedtekter, årsmøteannonsering, årsmøtedokumenter, årsrapporter, høstmøteinformasjon,
medlemmer av styret og annet av organisasjonmessig karakter.
9. Høringer
Styret har i perioden 1.10.10 – 30.09.11 besvart tilsammen 16 høringer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Landsstyresak - Forslag om endring av kursretningslinjer
Landsstyresak - Supplering av hovedspesialiteters regelverk – erfaring og/eller lederutdanning
tellende som del av spesialistutdanningen
Landsstyresak - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer
til Maxillofacial kirurgi
Landsstyresak – bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved fylte 75 år
Antatt behov for endringer i generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger- mandat
fra landsstyret til sentralstyret
Samhandlingsformen - forskriftsendringer og nye forskrifter
Forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter
Etablering av nasjonal kjernejournal
IS-1884 Handlingsplan for kronisk nyresykdom
Arbeid for helse - Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren
Policynotat om helseregistere
Funksjonsforedeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst
Forslag til ny kommunal helse og omsorgslov
Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over
hjerte- og karlidelser
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av
lungekreft
NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem.

Relevante dokumenter om høringer finnes på Min side under Legeforeningens nettsider eller på NKF sin
webside under Høringer: http://www.legeforeningen.no/id/145369.0
Olaug Villanger
Leder NKF
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Årsrapport fra Spesialitetskomiteen i generell
kirurgi for perioden 2010 - 2011
Komiteens sammensetning i perioden:
Leder
Marius Langballe Dalin
Leder fra 1/1 2011
Torill Morken
Medlemmer
Tom Nordby
Bodo Günther
Ingrid Alm Andersen, Ylf
Varamedlemmer

Trygve Thorsen
Arne Holst Sollie
Andreas Reite, Ylf

SAK 4

Haukeland universitetssykehus
Sykehuset Asker og Bærum
Oslo universitetsykehus, Ullevål
Haukeland universitetsykehus
Universitetssykehuset Nord-Norge
Oslo universitetssykehus,Rikshospitalet
Sykehuset Levanger
Stavanger Universitetssjukehus

Spesialitetskomiteen skal i nært samarbeid med spesialforeningen ha oppmerksomheten henvendt på alle forhold
av betydning for videre- og etterutdanning av generell kirurger, herunder:
•
Vurdere spesialistregler og eventuelt foreslå endringer.
•
Vurdere spesialitetens stillingsstruktur, herunder behov for stillinger og innholdet i
utdanningsstillingene.
•
Foreslå nødvendige kurs og overvåke gjennomføringen. Sikre tilstrekkelig med obligatoriske kurs.
•
Overvåke virksomheten ved utdanningsinstitusjonene.
•
Vurdere tiltak for kvalitetssikring av videre- og etterutdanningen.
•
Avgi innstilling til søknader om spesialistgodkjenning.
•
Avgi innstilling til søknader fra sykehusavdelinger om godkjenning som utdanningsinstitusjon.
•
Avgi rapport om situasjonen ved utdanningsinstitusjonene til Spesialitetsrådet.
Møter og tilsyn med utdanningsavdelinger:
Komiteen har vært på tilsyn i Sandnessjøen, Mosjøen og på AHUS i inneværende periode. Det er planlagt tilsyn
ved sykehusene i Trøndelag før jul. Legeforeningen var i møte med Helsedirektoratet i forbindelse med
overføringen av spesialistgodkjenning og komiteen var representert ved leder. Vi var også invitert av NKFs styre
til å besøke Royal College of Surgeons sammen med dem og Toril Morken og Marius Dalin deltok. Vi har
avholdt 4 komitemøter i perioden.
Spesialistgodkjenninger:
Det er i perioden 1. okt 2010 - 1. okt 2011 godkjent totalt 81 spesialister i generell kirurgi, herav 33 etter norske
regler, 40 konverteringer fra Norden, fem konverteringer fra Tyskland og tre fra tre av de 12 nyeste EU-landene.
Dette er en lavere andel godkjenninger etter norske regler enn i foregående periode.
Fordelingen på land ser slik ut:
v5 SPESLAND:
Kategorinavn Kode
Antall
%Alle
%Gyldige
--------------------------------------------------Norske regler
0
33
40.7
40.7
Sverige
46
28
34.6
34.6
Danmark
45
12
14.8
14.8
Tyskland
49
5
6.2
6.2
Litauen
370
1
1.2
1.2
Slovakia
421
1
1.2
1.2
Romania
40
1
1.2
1.2
--------------------------------------------------Sum
81
100.0
100.0
--------------------------------------------------Inkludert 81 enheter av i alt 81
Utvalg: v1=200 og v2>20100930
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Fordelingen på statsborgerskap ser slik ut:
v15 STATBORG:
Kategorinavn Kode
Antall
%Alle
%Gyldige
--------------------------------------------------Norge
47
31
38.3
38.3
Sverige
46
24
29.6
29.6
Danmark
45
11
13.6
13.6
Tyskland
49
5
6.2
6.2
Polen
48
3
3.7
3.7
Ukjent
0
2
2.5
2.5
Romania
40
1
1.2
1.2
Litauen
370
1
1.2
1.2
Slovakia
421
1
1.2
1.2
Irak
964
1
1.2
1.2
Russland
7
1
1.2
1.2
--------------------------------------------------Sum
81
100.0
100.0
--------------------------------------------------Inkludert 81 enheter av i alt 81
Utvalg: v1=200 og v2>20100930
Av de 31 norske statsborgerne er 27 godkjent etter norske regler, av de øvrige norske borgerne har to konvertert
spesialistgodkjenningen fra Danmark, én fra Sverige og én fra Tyskland . Det er dermed seks utenlandske
statsborgere som er godkjent etter norske regler og som er inkludert i den siste tabellen, herav tre fra Polen, én
fra Tyskland, én fra Irak og én fra Russland.
Blant de 27 norske statsborgerne godkjent etter norske regler er 19 menn og åtte kvinner. De fire norske
borgerne med konvertert spesialistgodkjenning er alle menn. Blant alle de 33 godkjenningene etter norske regler
er det 24 menn og ni kvinner. Blant de 44 konverteringene fra EU/EØS/Norden som gjelder utenlandske
statsborgere, er det 39 menn og fem kvinner. Totalt altså 67 menn og 14 kvinner. Dette er en lavere kvinneandel
enn i foregående periode.
For godkjente spesialister i generell kirurgi som vi antar bor og/eller arbeider i Norge per i dag, ser fordelingen
på aldersgrupper og kjønn slik ut:

v12 KJOENN:
v166 ALDERSGR:
Råtall
Mann Kvinne
Sum
----------------------------------30 til 34 aar
3.00
2.00
5.00
35 til 39 aar 34.00 10.00
44.00
40 til 44 aar 72.00 32.00 104.00
45 til 49 aar 94.00 23.00 117.00
50 til 54 aar 137.00 39.00 176.00
55 til 59 aar 165.00 20.00 185.00
60 til 64 aar 174.00
9.00 183.00
65 til 66 aar 73.00
3.00
76.00
67 til 69 aar 98.00
0.00
98.00
>= 70 aar
252.00
6.00 258.00
----------------------------------Sum
1102.00 144.00 1246.00
----------------------------------Inkludert 1246 enheter av i alt 1246
Utvalg: v1=200 og v6=1 og (v65=1-20 eller v69>0 eller v85>0)
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For godkjente spesialister i generell kirurgi som vi antar bor og/eller arbeider i Norge per i dag, ser fordelingen
på aldersgrupper og yrkesaktivitet slik ut:

v71 YRKESAKT:
v166 ALDERSGR:
Råtall
Ikke yrkesakt.Yrkesakt.Sum
-------------------------------30 til 34 aar 0.00 5.00
5.00
35 til 39 aar 0.00 44.00 44.00
40 til 44 aar 0.00104.00 104.00
45 til 49 aar 0.00117.00 117.00
50 til 54 aar 0.00176.00 176.00
55 til 59 aar 0.00185.00 185.00
60 til 64 aar 4.00179.00 183.00
65 til 66 aar 11.00 65.00 76.00
67 til 69 aar 43.00 55.00 98.00
>= 70 aar
243.00 15.00 258.00
-------------------------------Sum
301.00945.001246.00
-------------------------------Inkludert 1246 enheter av i alt 1246
Utvalg: v1=200 og v6=1 og (v65=1-20 eller v69>0 eller v85>0)
Det er dermed kommet til fem nye yrkesaktive under 35 år. På samme tid i fjor var det ingen godkjente
spesialister i generell kirurgi under 35 år i Norge. Fire av disse fem er norske statsborgere.
Betraktninger fra komiteen:
Hovedfokus framover vil, foruten tilsyn med avdelingene, bli å bidra til å utvikle den nye kurspakken som er
vedtatt. Vi regner med at de første kursene vil bli arrangert i 2012.
Førde, 30. September 2011
Marius Dalin
For Spesialitetskomiteen i generell kirurgi
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SAK 5
Årsberetning fra Norsk Thoraco-laparoscopiforening
(NTLF)
Styret i Norsk thoraco-laparoskopiforening har bestått av følgende medlemmer:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Medlemmer:

Arne R. Rosseland
Bjørn Edwin
Marianne Berg
Ragnhild Størkson
Erik Fosse
Jørn Kjæve
Ronald Mårvik
Trond Buanes

Styret har avholdt 6 styremøter hittil i 2011 og behandlet 37 saker, gjennomsnittlig 6 saker pr. møte.
Kursvirksomhet
Det obligatoriske laparoscopi kurset ble avholdt i Oslo 30. mars til 1. april med 25 deltagere og i Trondheim 1113. mai. Med 20 deltagere. Fortsatt er søkningen til dette kurset stor. Det er mange med 3 – 4 års kirurgi som
ikke har kommet med. Det vil derfor bli holdt 2 kurs også i 2012.
I ett forsøk på å bedre kursvirksomheten har NTLF startet opp med ett basal kurs i laparoscopisk teknikk. 2 til 3
dagers kurs beregnet på LIS leger i starten av utdannelsen.
Det første kurset ble holdt i Trondheim 17 - 18. november 2010 og 23 – 25. mars 2011. Samme kuras ble også
holdt i Oslo 25 og 26. august 2011. Ca 20 deltagere på hvert kurs.
Dette basalkurset er ett frivillig kurs som er godkjent for kirurger og gynekologer.
I 2012 vil det bli holdt 2 slike kurs.
Symposier under Høstmøtet 2010
Laparoscopisk singelport
Komplikasjoner ved overvekts kirurgi
Under høstmøtet ble det delt ut 4 priser.
Disse er utførlig omtalt i KIRURGEN nr 4 2010
Vintermøtet 2011
Ble holdt i Henningsvær 10 og 11. mars.
Temaet for møte var hendelser under laparoscopiske prosedyrer
Cholecystectomi, appendectomi og gastrisk by-pas.
Nyhetsbrev
Det har vært utgitt 2 egne nyhetsbrev samt 2 i samarbeid med Kirurgen.
Oslo, 27. september 2011
Arne R. Rosseland
Leder

Marianne Berg
Kasserer/Kontorsjef
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Medlemmer
Representant for styret I NKF
Representant for NFGK
Representant for Nof
Representant for Karkirurgisk forening
Valgt fra NKF

Årsrapport 2011

SAK 6

Morten Tandberg Eriksen
Tina Gaarder (leder)
Kjell Matre
Morten Vetrhus
Pål Aksel Næss

Møter
Det er avholdt ett møte, 17/6 2011. Kommunikasjon utover dette har foregått via nettet. Det planlegges møte i
forbindelse med høstmøte 2011.
1. Saker til behandling fra styret i Norsk Kirurgisk Forening
Et av arbeidsområdene til traumeutvalget er å belyse og være høringsinstans i dagsaktuelle saker. Utvalget har
ikke mottatt saker det har vært naturlig for Traumeutvalget å uttale seg om.
2.

Saker Traumeutvalget har jobbet med i perioden
• Traumesystem for Norge
Traumeutvalget ser det som en av sine viktigste oppgaver å fortsette å engasjere seg i implementeringen av
traumesystemet. Alle RHF’er har vedtatt implementering, dels med konkretisering og tydelige tidslinjer.
Traumeutvalget har engasjert seg i forslag om nasjonal koordinering.
• Traumesymposium på Høstmøte 2010 – Nordic Trauma
Symposiet ble også i 2010 avholdt som et to-dagers møte 25-26/10 i forbindelse med NKF sitt høstmøte på
Holmenkollen Park Hotell. Traumeutvalget var bedt av styret i NKF om å arrangere symposiet for Nordisk
Kirurgisk Forening. Det ble derfor kalt Nordic Trauma, og hadde mange nordiske og internasjonalt anerkjente
talere på programmet. Møtet var delt i fire halvdags-symposier og fokuserte på traumesystemer, utdanning,
kritiske skader og behandling av massiv blødning. Foredrag ble holdt på engelsk. Man valgte å arrangere møtet
uten registrering og avgift. Deltakelsen på møtet var svært god og multidisiplinær. Basert på svært gode
tilbakemeldinger på den nordiske vinklingen i 2010 har Traumeutvalget valgt å arrangere Nordic Trauma 2011.
Både av økonomiske grunner og på grunn av NKFs 100-års jubileum legges symposiet til Holmenkollen Park
Hotell. For å ha mer kontroll innføres i 2011 registrering med en dagsavgift. Videreføring av Nordic Trauma vil
vurderes etter årets møte.
• Traumesesjon på Høstmøte 2010
Ble avholdt på vanlig måte på Holmenkollen. Traumeutvalget foreslår at traumesesjonen fortsetter å følge
traumeseminaret.
• DSTC i Norge
Definitive Surgical Trauma Care er et internasjonalt kurskonsept i avansert skadekirurgi med utstrakt bruk av
internasjonale instruktører. Målgruppe er spesialister i kirurgi med ansvar for alvorlig skadde pasienter. Kurset
fyller et behov i Norge. Det arrangeres 2 kurs per år, men dette ser ut til å måtte utvides med implementering av
traumesystem i flere regioner. Kurset arrangeres av avdeling for traumatologi ved OUS i samarbeid med
Forsvaret. Traumeutvalget vil fortsatt støtte kurset og arbeide for at det skal kunne tilbys kirurger i Norge etter
behov.
• Traumekirurgisk kompetanseprogram
Traumeutvalget har forslag til traumekirurgisk kompetanseprogram under utarbeidelse, og vil samarbeide med
styret i NKF om videre arbeid med å få kompetanseprogrammet godkjent.
• Reviderte statutter
Forslag til reviderte statutter oversendes styret i NKF.
Tina Gaarder
På vegne av Traumeutvalget
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SAK 7

Nordisk kirurgisk forening er ikke formelt nedlagt etter press fra spesielt Finland og Island, selv om det har blitt
vedtatt tidligere at foreningens økonomi skulle avvikles og penger fordeles tilbake til de nasjonale kirurgiske
foreningene i de Nordiske landene. Det har vært et interimstyre der undertegnede har representert Norsk
kirurgisk forening. Aktiviteten har vært et styremøte som ble avholdt på Høstmøtet i Oslo 2010 og Norges bidrag
til det nordiske samarbeidet var at Traumesymposiet 2010 ble arrangert som et Nordisk symposium. Som kjent
var dette svært vellykket.
Nordisk kirurgisk forening er foreslått formelt vedtatt nedlagt flere ganger. I forbindelse med årsmøtet i finsk
kirurgisk forening i november 2011, skal styret møte og ha mandat fra sine respektive nasjonale foreningener for
å ta en endelig beslutning om framtiden. Slik det ser ut, vil både Finland, Sverige og Island stemme for en
fortsatt eksistens. Norge og Danmark har uttrykt skepsis til om foreningen har en berettigelse, selv om det er den
eldste kirurgiske foreningen i Norden. Realiteten er nå at det sannsynligvis blir et flertall for en videre eksistens.
Det er Norges tur til å få presidentvervet. Det vil være opp til Norsk kirurgisk forenings styre, hvordan dette skal
håndteres. I forbindelse med årsmøtet i Helsingfors, arrangeres det et symposium om akutt kirurgi i de Nordiske
landene, som del av arbeidet i Nordisk kirurgisk forening.
Tom Glomsaker
Sekretær
Nordisk kirurgisk forening
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Rapport fra Fagmedisinske foreninger

SAK 8

8.1
Årsrapport fra Norsk forening for bryst og
endokrinkirurgi
Organisasjon
På årsmøtet i 2009 ble følgende valgt til styremedlemmer for perioden 2010-2011:
Anne Irene Hagen, St Olavs hospital (leder) (gjenvalg som medlem, nyvalg som leder)
Turid Aas; Haukeland universitetssykehus (gjenvalg)
Haavard Søiland, Stavanger universitetssykehus (ny)
Anne Marthe Foshaug Jenssen; Universitetssykehuset i Nord Norge (Ylf representant) (gjenvalg)
Ellen Schlichting, Oslo universitetssykehus, Ullevål (ny)
Hans Aas, Sykehuset i Vestfold (vara) (ny)
Anette Heie, Haukeland universitetssykehus (vara) (ny) (Ylf representant)
Det er valg på nytt styre på årsmøtet 271011. Valgkomiteen består av Kristin Helset, Lars Erik Krag og Ina B.
Huuse.
Medlemmer og utdanningsinstitusjoner
Per 270911 hadde foreningen 58 medlemmer, 29 kvinner og 29 menn. Dette er en økning på ti fra i fjor. Antall
godkjente spesialister er 44, 17 kvinner og 27 menn. Det er så langt åtte godkjente utdanningsinstitusjoner i
gruppe II, i gruppe I er det to. Det er en til like rundt hjørnet i gruppe I og en i gruppe II.
Det som er bekymringsfullt er utdanningskapasiteten. Der er for få B-gren stillinger, og for få overlegestillinger
til å kunne lære opp B-gren kandidater i tilstrekkelig antall til å dekke behovet for spesialister i årene fremover.
Representasjon i andre fora
Anne Irene Hagen (leder) har representert foreningen i styret i Norsk Kirurgisk Forening (NKF).
Budsjett/økonomi
Vi planlegger å opprettholde ordningen med utlysning av reisestipend, kr. 60 000 per år totalt. Vi er en liten
spesialitet som er helt avhengig av å hente impulser og oppdateringer fra utlandet. Videre ønsker vi også å
opprettholde ordningen med en foreningsmiddag på Høstmøtet
Internett
Foreningens internettside under www.legeforeningen.no har vært holdt forløpende oppdatert med nyheter fra den
fagmedisinske forening og referat for alle aktuelle kurs om møter. Anette Heie er nettredaktør og gjør en god
jobb. Vi anbefaler regelmessige besøk der
Høstmøtet 2011
Det har kommet 22 abstrakt til årets høstmøte, fem flere enn i fjor da det var 17 (21 i 2009) Frie foredrag,
gjesteforelesninger og årsmøtet avholdes på to dager, onsdag 26.10 og torsdag 271011.
Gjesteforelesningene er:
Development of Sentinel Node for Breast Cancer. Professor David Krag, University of Vermont
Gastrointestinale nevroendokrine tumores – aktuelle retningslinjer. Professor Michael Brauckhoff, Haukeland
Universitetssykehus
Planer for 2012
•

•

Fortsette oppfølgningen av enkeltsykehus som ennå ikke er godkjent som utdannelsesinstitusjon slik at
de får sendt inn søknad. Følge opp hjemmesiden og spesielt sørge for at vi fortsatt får fortløpende
referat fra styremøter, årsmøter, aktuelle konferanser og kurs
Arbeide videre med å bredde de nettbaserte undervisningsmøtene til hele landet
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Utlyse reisestipend på 60 000 kr for 2012, avgjøres på høstmøtet 2011
Arbeide for at det opprettholdes tre priser for beste foredrag også ved Høstmøtet 2012 to for mammaog en for endokrinkirurgi
Diskutere og ta aktive fagpolitiske standpunkt for å bedre tilgjengelighet og kvalitet av bryst- og
endokrinkirurgi
Fortsette arbeidet med å få ca. mamma registeret til flere sykehus

Trondheim 27.09.11
Anne Irene Hagen
Leder av Fagmedisinsk forening for Bryst- og endokrinkirurgi

Sak 8.2

Årsrapport fra Norsk ortopedisk forening

Norsk ortopedisk forening er fortsatt Dnlf’s niende største faglige forening, med 767 medlemmer pr. 31.08.2011,
dette er en økning i medlemmer på 5 % siden 2010. Aktiviteten i foreningen er fortsatt høy, og mye av
aktiviteten dreier seg selvfølgelig om vårt eget Ortopedisk Høstmøte. Høstmøtet 2010 ble en suksess, med 139
innsendte frie foredrag, et tosifret antall symposier av høy faglig kvalitet, og utsolgte utstillinger. Det var nesten
500 ortopeder tilstede på den mest besøkte dagen (torsdag), noe som vi må si oss meget godt fornøyd med. Vårt
eget Høstmøte på Plaza har blitt et meget flott arrangement, solid faglig, flott sosialt, og ikke minst, det har gjort
Nof istand til å etablere solide stipender ti ortopedisk forskning og støtte til faggruppene.
Det har vært avholdt 7 Nof-styremøter i perioden, 4 med oppmøte, og 3 telefonmøter. Vi har også ”lånt bort” vår
telefonmøte-konto til NKF en gang til et drøftingsmøte runst vårt felles traumesymposium. Nof er fornøyd med
at det nå skal registreres hvem som deltar på symposiet (navn og spesialitet), og at det nå skal innføres en
deltakeravgift. Leder i Nof møter også i styret i NKF, dessverre har undertegnede ikke kunnet delta på alle
møtene i NKF, fordi det har kollidert med Nof-styremøter eller annen viktig ortopedisk aktivitet.
Styret i Nof staser på ungdommen.
På generalforsamlingen i 2010 ble det satt ned et interimstyre til en egen LIS-gruppe i Nof. Vi tror at det er
viktig for foreningen å ha en aktiv LIS-gruppe som kan gi impulser til moderforeningen, og som samtidig bidrar
faglig under Høstmøtet. I 2011 skal LIS-gruppen lede et eget symposium, et såkalt PRO-CON symposium om
Arthroskopi ved degenerativ menisklidelse. Styret i Nof mener at denne etableringen også er viktig i forhold til
rekruttering.
Ketil J Holen,
leder Nof

8.3

Årsrapport fra Norsk barne-kirurgisk forening
(NBKF)

Medlemmer:
NBKF har 38 medlemmer pr 23.09.2011.
Styrets sammensetning 2009 – 2011:
Hans Skari, leder
Kjetil Juul Stensrud, kasserer/sekretær
Ole Schistad, medlem
Morten Vigen, medlem
Øystein Drivenes og Pål Aksel Næss, varamedlemmer
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Aktivitet
Generalforsamlingen 2010 ble avholdt i uke 43 på Høstmøtet på Holmenkollen Park Hotell. Under Høstmøtet
2010 var Associate Professor Henning Olsen (fra Århus) invitert til å holde foredrag innen minimalt invasiv
urologi.
Professor Arnold Coran besøkte Oslo og Trondheim i november 2010 etter invitasjon fra NBKF. Han holdt
også foredrag på Grunnkurs i barnekirurgi (Trondheim) og på Seminar i Pediatric Surgery (Oslo).
Flere av våre medlemmer har deltatt på internasjonale kongresser i løpet av siste år inkludert EUPSA
kongressen i Barcelona, BAPS kongressen i Belfast, ESPU kongressen i København, NBUF i St. Maxime.
Medlemmene har publisert gode artikler og abstracts.
På Høstmøtet 2011 er det som tidligere planlagt at innsendt barnekirurgiske abstracts presenteres under
voksen-sesjonene. På onsdag og torsdag i høstmøteuken er prof. Dick Tibboel invitert og vil holde foredrag om
diafragma hernie, long-term follow-up av nyfødtkirurgiske pasienter og smertebehandling hos nyfødte. I
forbindelse med Høstmøtet 2011 arrangeres Nordisk Barneurologisk Forum (NBUF 2011) på fredag og lørdag.
Invitert foredragsholder er prof. Jean-Michel Guys fra Marseilles som spesielt vil omtale kirurgisk behandling
ved urininkontinens hos barn. Det vil bli arrangert NBUF middag på fredag og lørdag. Kurs i barnekirurgi for
generelle kirurger avholdes hvert 2. år og neste kurs av denne typen arrangeres i Oslo i 2012.
Stillinger
Andreas Urdal og Johan Bondi er ansatt som nye utdannelseskandidater i barnekirurgi ved OUS. Esther Kuhrij er
ansatt som ny utdannelseskandidat i barnekirurgi ved St.Olavs Hospital.
Spesialitetskomitéen
Sentralstyret og Fondsutvalget i Den norske legeforening har anbefalt ovenfor Helsedirektoratet at det innføres
krav om deltakelse på to kurs i England som ledd i spesialistutdanning i barnekirurgi: Paediatric Urology
(Cambridge) og Oxford Neonatal Surgery Course. Som en konsekvens av dette, anbefales en utvidelse av det
totale kurstimetallet fra 60 til 100 timer. Leger i spesialisering i barnekirurgi får dekket reise- og
oppholdsutgifter for de to kursene i England etter ordinære retningslinjer. Regningen sendes til fond III, DNLF.
Regnskap
Årsregnskapet for 2010 avsluttes 31.12.10. Regnskapsfører har vært styrets kasserer Kjetil Juul Stensrud.
Regnskapet er revidert hos Kjelstrup og Wiggen AS. Regnskapsrapport pr 30.09.11 fremlegges på årsmøtet.
Norsk kirurgisk forening (NKF)
Hans Skari har representert Norsk barnekirurgisk forening på 4 styremøter. Det vises til rapport fra NKF. De nye
reglene for Spesialiteten Generell Kirurgi ble vedtatt i 2010, og operasjon for testisretensjon er fjernet som
obligatorisk krav for generell kirurger i følge de nye reglene. Hans Skari har fra 1.1.2010 vært redaktør i
tidsskriftet Kirurgen og har deltatt på styremøtene i NKF.
Informasjon til medlemmene
Informasjon til medlemmene sendes i hovedsak ut som e-post. Informasjon legges også ut på nettsiden
www.barnekirurgi.no med Styrets sekretær som web-redaktør.
Nordisk Barneurologisk Forum (NBUF)
Sigvald Refsum og Hans Skari deltok på NBUF-møtet i St.Maxime i oktober 2010.
UEMS/EUPSA
Kristin Bjørnland representerte NBKF på årets UEMS møte i Barcelona. Hans Skari var norsk EUPSArepresentant og han er i tillegg leder av Education Office i EUPSA.
Diverse
Styret har som før mottatt en rekke mailer og enkelte brev fra DNLF. I saker av interesse har styret svart. NBKF
har levert høringsuttalelse vedr.”rituell omskjæring” i sept. 2011.
NBKFs stipendium
NBKFs stipend utdeles til fremragende barnekirurgiske innlegg under Kirurgisk Høstmøte og til førsteforfatter
av abstract som aksepteres på internasjonale barnekirurgiske møter.
Oslo, 23.09.2011
Hans Skari

Kjetil Juul Stensrud

Ole Schistad
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Årsrapport fra Norsk karkirurgisk forening

Årsberetning- NKKF 2011
Leder; Tonje Berglund
Sekretær; Arne Seternes
Kasserer; Dorte Bundgaard
Styremedlem; Inge Settemsdal
Styremedelm; Karsten Myhre
Styremøter
Styret har hatt 4 møter og en del kontakt pr.mail og telefon
Medlemmer
Vi er 146 medlemmer i NKKF, derav;
84 spesialister i karkirurgi
15 ikke spesialister
40 pensjonister
15 assosierte medlemmer
Økonomi
Foreningens økonomi er god, tilskudd fra DNLF er stabilt og basert på medlemsantall. NKKF vintermøte gikk i
underskudd grunnet subsidiering til medlemmene, dette var kalkulert på forhånd.
Foreningens utvalg
Kvalitetsutvalget;
DRG/kodeutvalget;
Valgkomite;
Spesialistkomiteen;
EVST representant;
UEMS-representant:

Sven Ross Mathisen
Jon Otto Sundhagen og Torbjørn Dahl
Thomas Hayes(leder) Mehdi Sahba og Lars Erik Staxrud
Jarlis Wesche (leder), Medlemmer; Torunn Sætre, Beate Viddal, Svein Amundsen,
Torbjørn Bakken, Erik Halbakken. Varamedlemmer: Knut E Kjørstad, Beate Viddal,
Erik Mulder Pettersen
Carl Henrik Schelp
Jarlis Wesche

Høstmøte 2010
Årets utdanningskurs i regi av OVS var Karkirurgi –akademia, kurset fikk god omtale fra deltagerne. 21 frie
foredrag. Arne Seternes vant prisen for beste foredrag med tittel; Resultater etter lukking av åpen buk etter
aortakirurgi med vakuum og fascietraksjon. Carl Henrik Schelp vant prisen blant utdanningskandidater for
”Endovenøs laser-ablasjon av v.saphena magna og parva med Varilase.
Vintermøtet 2010
Det årlige ”vintermøte” ble avholdt i mars ved Skeikampen høyfjellshotell.
Stavanger var ansvarlig for faglig program med tema: Aneurismer.
Miljøet i Stavanger hadde sørget for forelesere i verdenstoppen som Peter Harris og Krassi Ivanec, begge fra
University College of London. Flere bidragsytere fra vårt eget miljø bidro også til at nivået på møtet var høyt.
13 frie foredrag, derav vant EK Osnes Micromed prisen for beste foredrag blant utdanningskandidater. Tittel:
Komplikasjoner ved bruk av Angio-Seal. Kirsten Krogh-Sørensen vant Gore-prisen for beste foredrag med tittel;
EVAR hos gamle pasienter (80+) ved Rikshospitalet 1996-2010.
En rekke kollegaer fikk premiering og hederlig omtale for publikasjoner og foredrag, så vel internasjonalt som
nasjonalt. Egen liste foreligger på NKKFs hjemmeside.
Alt i alt et godt faglig og sosialt møte.
Styresaker
NORKAR- foreningen karregister er under omarbeiding og vil inngå i det nasjonale hjerte-kar registeret. Styret
har bidratt med en høringsuttalelse der man spesielt legger vekt på at fagmiljøene må få tilgang til data, og får
være med på utforming og videreutvikling. Foreningen stiller seg skeptisk til en planlagt omfattende
påloggingsprosedyre som vanskeliggjør kontinuerlig registrering av data i en klinisk hverdag.
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Fjorårets sak vedrørende regionalisering av karkirurgi innen HSØ ble avsluttet i HSØ i september. Det er ikke
vedtatt større endringer i regionen. Alle avdelinger vil fortsatt bestå. Regionssenteret i OUS vil bestå med økt
opptaksområde.
Bidrag til ”Kirurgen”
Foreningens medlemmer har bidratt til ”Kirurgen”, med to artikler ved Tor Stensrud; Ett års erfaring med bruk
av endovaskulær “Chimney” teknikk i aneurismer i torakal- og abdominal aorta og Carl Henrik Schelp :En
oppdatering i diagnostikk og behandling av varicer -fra det uakseptable til det optimale.
21.09.11
Tonje Berglund
Leder, NKKF

8.5
Årsrapport fra Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Styret i NFGK har i 20101bestått av Rolv-Ole Lindsetmo (leder), Torunn Fetveit (nestleder), Arne Christian
Mohn (nestleder), Kim Mortensen (kasserer, LIS-repr), Hans Wasmuth (høstmøte-ansvarlig), Lisbeth Haarklau,
(internett-ansvarlig).
Som vararepresentanter: Robin Gaupset, Uwe Agledal, Dag T. Førland (LIS repr). Alle valgt for to år i 2009.
Det er avholdt et ordinært styremøte (i april 2011 i forbindelse med Vårmøtet på Gardermoen, og et i Bergen i
juni). og det blir avholdt et styremøte i forbindelse med Høstmøtet). Ellers har arbeidsformen hovedsakelig vært
e-post.
Revisorer:
Foreningens regnskap revideres av Kjelstrup & Wiggen ANS. Det er regnskapet for 2010 som fremlegges i
revidert form til årsmøtet.
Valgkomite:
For perioden 2010 – 2011 består valgkomiteen av: Hartwig Kørner (leder), Egil Johnson og Erling Bringeland.
Spesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi 2010-2013
Spesialitetskomiteen oppnevnes av sentralstyret etter forslag fra NFGK. Komiteen ble valgt på årsmøtet 2009 og
består: Arne Færden (leder), Jorun Sandvik, Morten Tandberg Eriksen, Erik Trondsen og Christian Rushfeldt
(vara).
Bedømmelseskomité høstmøteforedrag:
Bedømmelseskomiteen for gastrokirurgiske foredrag for Høstmøtet 2011 består av: Caroline Sagatun, XXX
Komiteen organiserer selv sitt arbeid og skal dele ut tre priser som er reisestipend sponset av NFGK, hver på
inntil 15 000.
Høringsuttalelser
Høringsuttalelser innad i Dnlf forsøkes koordinert gjennom NKF, slik at de kirurgiske fag kan komme med et
felles syn. NFGK har kommet med høringsuttalelse angående helseregistere, kjønnskvotering til generell kirurgi,
stomisykepleie utdanning, spesialistutdanningsregler innen generell og gastrokirurgi.
Økonomi og kontingent
Foreningens økonomi er god. Kontingenten kreves inn sammen med medlemskontingenten til Dnlf. Den største
utgiftsposten er arrangement av Vårmøtet.
Årsmøtet 2009 vedtok honorar til styremedlemmene: kr 30.000 til leder, kr 10.000 til hver av de øvrige
styremedlemmene.
Medlemmer
Foreningen har per 31.08.11 298 medlemmer.

- 16-

27.10.2011

Norsk Kirurgisk Forening

Årsrapport 2011

Kommunikasjon
E-post og www.nfgk.no er enerådende som kommunikasjonsformer med medlemmene. Dnlf har markedsført
MinSide og her finnes mye informasjon. Utsendelse av e-post til medlemmene og spesielt med vedlegg, er
praktisk sett ikke mulig.
Internettsidene
Formålet med sidene har i hovedsak vært å reklamere for faglige arrangementer i egen og andres regi. Sidene er
oppdatert med hensyn på nasjonale og internasjonale kongresser, evt med lenker. Alt av foreningsnytt blir lagt ut
på hjemmesidene.
Representasjon i andre fora
Rolv-Ole Lindsetmo representer foreningen i styret i Norsk Kirurgisk Forening. Han har også vært representant
for NFGK i gruppen for fagmedisinske foreninger (FaMe).
Vårmøtet:
Årets Vårmøte ble arrangert i samarbeid med Norsk Gastroenterologisk forening på Gardermoen. 7.-8.4.2011.
Felles team var nytt om IBD, mens det gastrokirurgiske temaet var GIST.
Kurs
NFGK har som mål å informere medlemmene om interessante kurs og gjøre det mulig å unngå kurskollisjoner
for kursarrangører. Medlemmer og kursarrangører ved sykehus og universiteter oppfordres til å bruke
hjemmesidene og kurskalenderen.
Studietur: Leder har deltatt på studietur til Royal College of Surgeon i London 14-16.02.2011, i regi av NKF.
Annet:
Leder NFGK har hatt samarbeid og møte med spesialistkomiteen i Gastroenterologisk kirurgi angående de nye
reglene for spesialistutdanningen. Felles brev er sendt legeforeningen og det er utarbeidet forslag til
gjennomføring.
Priser tildelt på Høstmøtet 2010
NFGK’s pris for beste eksperimentell foredrag ble tildelt Jo Erling Riise Waage for foredraget ”Endorectal
elastografi evaluering av svulster i endetarm”.
Prisen for beste kliniske foredrag ble tildelt Tom Glomsaker og medarbeidere for foredraget: ERCP i Norge.
Tidstrender i perioden 1998-2009”.
Prisen for beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus ble tildelt Jon Hjorthaug for foredraget:
”Overlevelse hos pasienter operert for coloncancer ved 5 sykehus i Helse Midt-Norge”.
Tromsø, 23. september 2011
For styret i NFGK
Rolv-Ole Lindsetmo (sign.)
Leder

8.6.

Årsrapport fra Norsk plastikkirurgisk forening

Organisasjon:
Styret ble i 2009 valgt for to år og har vært uforandret i hele denne perioden; Thomas Sjøberg (leder), Elisabeth
Sætnan (nestleder)Hans Christian Sylvester Jensen (kasserer), Erling Bjordal, Jarle Kjøsen. Varamedlemmer;
Kim Alexander Tønseth og Marit Nordskar.
Valgkomité; Frode Amland (leder), Sverre Harbo og Bjørn Hokland.
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Representant i IPRAS/ESPRAS; Morten Kveim
Representant i EBOPRAS/UEMS; Erling Bjordal
Representant i EURAPS; Kjartan Arctander
Representant i EQUAM; Hans Petter Gullestad
Representant i ISAPS; Frode Amland

Styremedlemmer i Norsk forening for Estetisk kirurg; Helge E. Roald, Eystein Hauge, Mette Haga
Foreningen har per 15/9 2011 160 registrerte medlemmer.
Styrets aktivitet i perioden:
Det har vært avholdt to styremøter; juni 2011 i forbindelse med Vårmøtet og i oktober 2011. Ellers har arbeidet i
hovedsak foregått ved e-post.
Styret har i 2011 svart på tre høringer: Den første omhandlet ønsket navneendring for spesialiteten Kjevekirurgi
og munnhulesykedommer til Maxillofacial kirurgi. NPKF var kritisk til denne navneendringen på bakgrunn av at
min ikke ønsket en mulig sammenblanding med angrensende spesialiteter (ØNH og Plastikkirurgi) i fagfeltet
ansiktskirurgi. Videre mente NPKF at navnet Kjevekirurgi var godt etablert og kjent blant folk flest og vi såg
derfor ingen større behov for å endre dette. Saken ble behandlet av landsstyret i april 2011 og det ble da vedtatt å
gå inn for en navneendring mot vår anmodning.
Den andre høringen omhandlet forandringer på kontingentfordelingsmodellen. Her hadde leder og kasserer før
høringen besvart spørsmål om foreningen kjernevirksomhet og annen virksomhet som burde finansieres i tillegg
til dette og hadde utover dette ingen større motforestillinger mot forslaget som ble vedtatt på landstyremøtet.
Man ønsket å poengtere at medlemskontingenten også kunne brukes til å finansiere obligatoriske kurs for LIS
som blant annet arrangeres i Norge. Den tredje høringen gjaldt forslag på forandrede retningslinjer ved kurs.
NPKF ønsket å øke mulighetene for utstilling fra industrien fra ett kurs per år til flere kurs. I landstyrevedtaket
fra mai 2011 ble reglene endret til at man nu kan ha utstilt læremidler, nettsteder og tidskrifter ved alle tellende
kurs.
I etterkant at Høstmøtet 2010 ble det tilsatt en arbeidsgruppe for å etablere retningslinjer vedrørende
fettransplantasjon. I samarbeid med Norwegian Breast Cancer Group ble disse vedtatt og distribuert til
medlemmene i februar 2011.
Høstmøtet 2010
Høstmøtet og generalforsamlingen ble som vanlig avholdt på Holmenkollen Park hotell, etter tradisjonell modell.
Det ble utdelt to priser: PULS-prisen ble tildelt Hilde Bjerke for et arbeid om reanimasjon etter facialisparese og
NPKF sin pris for beste vitenskapelige presentasjon ble tildelt Marius Solli-Nilsen for et arbeid om resttumor
etter fjerning av basaliom og plateepitelkarcinom.
Fredagsseminaret påfølgende dag omhandlet transplantasjon av fritt fettvev. Vi hadde invitert prof. Catherine
Bruant-Rodier fra Strasbourg, for å snakke om den franske erfaringen med fettransplantat og hennes egen
erfaring med andre typer brystrekonstruksjon. Videre snakket Erling Bjordal om funksjonsfordeling mellom
privat og offentlig helsevesen. Den etterfølgende paneldiskusjonen om indikasjoner for fettransplantasjon ble
nokså livlig og endte etter hvert opp med ovennevnte retningslinjer fra NPKF i samarbeid med brystkirurgene.

Vårmøtet på Kragerø;
Vårmøtet 2011 ble arrangert av Plastikkirurgisk avdeling på sykehuset i Telemark, på Kragerø 10.12. juni. Man
hadde et variert program av både nasjonale og internasjonale forelesere. Hovedtema var plastikkirurgiske
korreksjoner etter overvektskirurgi. Nærmere referat er blitt publisert i tidsskriftet KIRURGEN.
Nettsiden
Nettsiden er tatt i bruk som en formidlingskanal mellom styret og medlemmene i foreningen og spesielt med
informasjon om kommende evenement. Det har vært litt diskusjon i styret om denne også burde fungere som en
formidlingskanal til publikum vedrørende generell informasjon om plastikkirurgi, men en har så lang ikke funnet
mulighet til å jobbe med dette så helhjertet, som man nødvendigvis må dersom en slik side skal holdes oppdatert
til enhver tid. Styret mener at det uansett er en god del informasjon å finne på nette både fra private og offentlige
aktører, og at behovet for en side fra NPKF ikke er så stort.
Thomas Sjøberg
Leder
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Årsrapport fra Norsk Thoraxkirurgisk forening

Styret (2010-2011)
Rune Haaverstad, leder; Truls Myrmel, kasserer; Theis Tønnesen, sekretær; Per Snorre Lingaas, varamedlem;
Dag Ole Nordhaug, varamedlem
Kvalitetsutvalget (2010-2011)
Steinar Solberg (leder), Kristian Bartnes, Leidulf Segadal, Knut Kristiansen, Aleksander Wahba, Venny
Kvalheim
Spesialistkomite (2010-2013)
Asbjørn Karevold (leder), Dag G. Sørlie, Per R. Woldbæk, Øystein Vengen, Peder Kvitting. Steinar Solberg,
YLF-rep.
Valgkomite (2010-2011)
Kjell Saatvedt, Dag G. Sørlie, Øystein Vengen
Styrearbeid
Styret har ikke hatt egne møter, men kommunisert ved personlig kontakt, via telefon eller e-mail. Forespørsler og
informasjon fra styret til medlemmene har blitt formidlet via e-mail eller via hjemmesiden
www.legeforeningen.no/thorax.
Kvalitetssikringsarbeid
NTKF’s Nasjonalt Hjertekirurgiregister og Nasjonalt Thoraxkirurgiregister har blitt oppdatert etter
forutsetningene. Status og resultater blir presentert på årsmøtet.
Medlemmer
Foreningen har ca. 80 medlemmer. Oppdatert medlemstall vil bli presentert på årsmøtet.
Høringer 2011 besvart av NTKF via Dnlf (se www.legeforeningen.no/thorax)
”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft”
”Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og
karlidelser”
Foreningens utvalg og annen representasjon
En komplett oversikt fremlegges på årsmøtet.
Økonomi
Foreningens økonomi er redusert i forhold til de siste år som forventet, men er tilfredsstillende. Det er mindre
støtte både internt og eksternt i forhold til tidligere. Detaljer fremlegges på årsmøtet.
Vårmøtet 2011
Et vellykket vårmøtearrangement ble avholdt 29. april. Årets Hjertekirurgisk symposium omhandlet
thoraxkirurgisk utdannelse og nyere behandlingsmetoder. Inviterte internasjonale foredragsholdere var
generalsekretær i EACTS, A. Pieter Kappetein, Paul Sergeant og Rüdiger Lange.
Det tradisjonelle vårmøtet ble arrangert på Radisson Plaza Hotell med følgende program:
The value of subgroup analysis with examples from the SYNTAX trial. Left main coronary artery disease: the
EXCEL Trial. Professor A. Pieter Kappetein, Erasmus Thoraxcenter, Rotterdam
Tracheal and bronchial surgery; Dr. Albert Linder, Klinikum Bremen-Ost, Bremen
Minimal-invasive mitral valve surgery on its way to a clinical routine; Professor Rüdiger Lange, Deutsches
Herzzentrum München
Bergen, 25.09.11
Rune Haaverstad
Leder i NTKF
rhaavers@online.no
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Prisutdeling
Det utdeles en lang rekke priser på Kirurgisk høstmøte 2011 for å stimulere og premiere vitenskapelig aktivitet. I
alt 19 priser utdeles i samarbeid med de fagmedisinske foreninger (kirurgiske spesialiteter) og andre kirurgiske
foreninger / utvalg (se tabell). I tillegg utdeler NKF to priser for de to beste artiklene i Kirurgen siste år. Sist men
ikke minst skal nevnes at det også utdeles priser i forbindelse med høstmøtene til ortopedene og nevrokirurgene.

OVERSIKT OVER PRISER OGSTIPENDER – HØSTMØTET 2011
Fagområde
Minimalt invasiv kirurgi

Pris - stipend
Norsk Thoraco-laparoskopiforenings pris

Merk
Beste foredrag

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco-laparoskopiforenings pris

Beste video

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco-laparoskopiforenings pris

Beste nykommer

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco-laparoskopiforenings pris

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste eksperimentelle
studie
Beste eksperimentelle
foredrag
Beste kliniske foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Plastikkirurgi

PULS-prisen

Plastikkirurgi

NPKF-pris

Urologi

Wolf-prisen

Urologi

NUF-prisen

Urologi

NIU’s rekrutteringspris

Karkirurgi

B. Braun Medical

Beste foredrag fra miljø
utenfor
universitetssykehus
Den mest interessante
problemstilling og kvalitet
på abstrakt
Beste vitenskapelige
presentasjon
Beste foredrag
(endourologi)
Beste foredrag
(unntatt endourologi)
Beste foredrag fra en
LIS/turnuslege/etc
Beste foredrag

Thoraxkirurgi

MediStim-prisen

Beste foredrag

Mamma /Endokrin

Astra Zeneca

Mamma /Endokrin

Novartis

Mamma /Endokrin

Nycomed

Barnekirurgi

NBKF-stipendium

Traumatologi

Norsk Luftambulanses Forskningspris

Kvalitetsprisen

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten

Dr. Alexander Malthe’s
Legat

NKF (tidl. dr. Alexander Malthe’s Legat)

Kirurgens 1. og 2. pris

Kirurgen / NKF

Beste foredrag mamma
cancer
Beste foredrag mamma
cancer
Beste foredrag
endokrinkirurgi
Beste foredrag
barnekirurgi
Beste traume forskning
presentert
Beste foredrag på kvalitet
og pasientsikkerhet
Til fremme av kirurgiske
forskningsprosjekter
utført av unge
De 2 beste artikler i
Kirurgen siste år
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Jubileumsboken/jubileumsfesten
Jubileumsboken til NKFs hundreårsjublieum i 2011
Arbeidet med Jubileumsboken ble påbegynt i 1985. Det var planlagt å utgi den ved 75-års jubileum, men tiden
strakk ikke til. Arbeidet ble gjenopptatt høsten 2008. Nesten alle kapitlene som ble samlet inn i 1985-86 er tatt
med i boken, lett redigert.
Boken omfatter nå 59 kapitler, skrevet av 61 forfattere, pluss en navneliste med korte biografiske data og en liste
over portretter bakerst. Alle manuskripter har vært gjennomgått av flere kommentatorer innen det aktuelle
fagområdet fra forskjellige deler av landet, og forfatterne har rettet i den grad de har vært enige i kommentarene.
I tillegg til forfatterne har Øivind Larsen og Arne Østerud bidratt med illustrasjoner.
Jon Haffner hadde ideen til boken, og har vært hovedredaktør, Tom Gerner og Arnt Jakobsen medredaktører.
Haffner og Jakobsen har stått for den språklige gjennomgang. Tidsskriftets redaktør, Charlotte Haug, skaffet
help til sluttbearbeidelsen av manuskriptet, Emma Dalby (visuell presentasjon) og Ole Morten Vindorum
(produksjon).
Boken er sendt ut til alle medlemmer før Høstmøtet 2011. Den er ikke lagt ut til salg.
Det er planlagt å lage en nettutgave, hvor mangler og feil kan rettes opp. Medlemmene oppfordres til å sende
forslag til rettelser til redaktøren (Jon.Haffner@online.no).
Mange hilsener
Jon Haffner og Tom Gerner
Ansvarlige redaktører
Jubileumssymposium/jubileumsfesten
Det er nedsatt en Jubileumskomite sammensatt av styremedlemmer (Tonje Berglund, Ketil Holen, Kari Erichsen,
Rolv-Ole Lindsetmo, Lars Vasli og Olaug Villanger). Det er planlagt to konsepter: et Jubileumssymposium og
en Jubileumsfest. Symposiet arrangeres på Holmenkollen Park Hotell og består av et spennende faglig program
satt sammen av NKFs leder Olaug Villanger. Ansvarlige for Jubileumsfesten har vært Tonje Berglund, Ketil
Holen og Olaug Villanger. Festen arrangeres sammen med Norsk ortopedisk forening på SAS hotellet og vil ha
både interne og eksterne bidragsytere.
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Saker forelagt av styret
11.1

Årsrapport 2011

Honorar til styret

Styret foreslår uendret honorar til styrets leder, kr 100.000, og styremedlemmene for vanlig møtegodtgjørelse
etter DNLF sine satser. Etter de nye regnskapsreglene må styrehonorarer innberettes som lønn, og å betales
vanlige sosiale kostnader av honorarene.

11.2
Honorar til redaktører i Kirurgen med
hjemmeside
Styret foreslår uendret honorar til redaktøren av Kirurgen (kr.100.000) og at det i budsjettet for 2011i tillegg
avsettes inntil kr. 100.000 til honorering av co-redaktør og medarbeidere knyttet til Kirurgen.
Etter de nye regnskapsreglene må honorar til redaktørene og medarbeidere utbetales som lønn. Det må betales
vanlige sosiale kostnader av honorarene.
Styret foreslår således følgende Honorarer for regnskapsåret 2011:
Leder
Olaug Villanger
Kr. 100.000,Redaktør
Hans Skari
Kr. 100.000,Co-editor/MIK
Kr. 30.000,Co-editor
Tom B. Glomsaker
Kr. 30.000,Nettredaktør
Bård I. Røsok
Kr. 20.000,Styret har i budsjettet for 2012 lagt inn følgende forslag til honorarer. Endelig vedtak om honorarenes
størrelse fattes på NKF sin GF i 2012:
Leder
Kr. 100.000,Redaktør
Kr. 100.000,Redaksjons medarbeidere / Co-editor
Kr. 100.000,Nettredaktør
Kr. 20.000,Forslaget er lagt inn i Prognosen for 2010 og budsjettforslaget for 2011.
For styret i NKF
Lars R. Vasli,
regnskapsfører

11.3

Forslag til nye æresmedlemmer

Det er kommet inn forslag til styret å utnevne Lars Vasli, Gunnar Sødal og Arnt Jakobsen til æresmedlem i NKF.
Styret bifaller og legger forslaget frem for årsmøtet om at de innstilles som æresmedlemmer.
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Norsk Kirurgisk Forening
Aktivitetsregnskap 2010
Resultat
2010

Resultat
2009

496 820
496 820

396 542
396 542

4
3
7

379 700
2 313 512
294 000
2 987 212
71 162
3 555 195

462 500
2 131 819
180 600
2 774 919
83 665
3 255 126

4
3
5
6
7
8

497 106
1 973 995
45 860
14 738
248 223
50 503
340 000
3 170 426
379 576
3 550 002

697 216
1 677 047
41 849
172 346
286 238
98 630

Årets aktivitetsresultat

5 193

-174 293

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført til fri formålskapital
Sum tillegg formålskapital

5 193
5 193

-174 293
-174 293

Noter

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
Sum anskaffede midler
Aktivitetet som skaper inntekter
Kirurgen - Kirurgen.no / Annonseintekter
Høstmøtet
BSS-kurs
Sum aktiviteter som skaper inntekter
Finansinntekter
Sum anskaffede midler

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift
Høstmøtet
Kurs og konferanser
Internasjonalt arbeid - UEMS
Faglige arbeid - BSS
Faglige arbeid
Avsetning Jubileumsbok NKF 100år
Sum kostnader til formålet
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler

11
9
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Norsk Kirurgisk
Forening
Balanse
Noter

31.desemer
2010

31.desemer
2009

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Kontanter og bankinnskudd
Sum omløpsmidler

306 992
34 549
341 541
3 139 121
3 480 662

362 701
100 000
462 701
2 528 259
2 990 960

Sum eiendeler

3 480 662

2 990 960

2 442 815
2 442 815

2 437 622
2 437 622

531 142
340 000
166 704
1 037 847
3 480 662

378 383

Eiendeler

Formålskapital og gjeld
Formålskapital
Fri formålskapital
Sum opptjent formålskapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Avsetning Jubileumsboken
Gjeld til NFBEK
Sum kortsiktig gjeld
Sum formålskapital og gjeld

10

174 955
553 338
2 990 960

Oslo, 27/10 - 2011

Olaug Villanger
Leder

Torill Morken
Styremedlem

Kari Erichsen
Styremedlem

Rolv-Ole Lindsetmo
Styremedlem

Rune Haaverstad
Styremedlem

Christian Beisland
Styremedlem

Thomas Sjøberg
Styremedlem

Ketil Holen
Styremedlem

Anne Irene Hagen
Styremedlem

Tomm B. Muller
Styremedlem

Tonje Berglund
Styremedlem

Hans Skari
Styremedlem
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Noter til årsregnskapet 2010
Norsk Kirurgisk Forening
Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner
(Standarden) og består av følgende:
- Aktivitetsregnskap
- Balanse
- Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Inntektsføring av
annonseinntektene skjer når annonsen er levert. Videre inntektsføres tilskudd i den periode
de er bevilget til og kursinntekter inntektsføres når kurset er gjennomført.
Note 2. Kostnader etter art
Driftskostnader spesifisert etter art:
Driftskostnader
Trykking og distribusjon
Møter, kurs etc
Kurs materiale
Personalkostnader
Data/EDB kostnader
Fremmedtjenester
Reisekostnader
Porto, telefon og internett
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Finansinntekter/-kostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter

2010

71 162
0
71 162

2009
161 000
391 824
99 583
330 890
18 129
102 055
121 839
78 557
7 101
1 310 979

2008
131 113
70 553

83 665
0
83 665

144 140
0
144 140

263 571
55 183
111 372
162 528
86 308
3 369
883 996

I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader i den grad det er mulig fordelt på aktivitet.
Det omfatter også finansposter. Forbrukte midler består av sum driftskostnader
Den norske legeforening innkrever de ordinære kontingentene for NKF.
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Note 3. Høstmøtet 2010
Driftsresultat
Salg av stand og annonser
Salg av hotellrom
Salg av lunsj, middag og annet
Renteinntekter
Sum inntekter
Utgifter
Leie av lokaler
Diverse utgifter HPH
Kjøp av hotellrom
Kjøp av lunsj, middag etc
Trykksaker/utsendelse/nettside
Teknisk arrangør
Andre kostnader
Sum utgifter
Sum drifts inntekter

1 510 154
482 866
319 768
725
2 313 512
226 852
127 880
394 616
815 653
154 251
188 250
66 494
1 973 995

-1 973 995
339 517

Note 4. Kirurgen 2010
Driftsresultat
Salg av annonser
Utgifter
Trykking,Layout, konsulent
Internett kostnader
Porto
Sum utgifter
Sum

379 700
425 125
6 409
65 572
497 106

-497 106
-117 406

Note 5. Kurs og konferansekostnader
Kurs
Møter kurs, stipend etc
Sum

Beløp
45 860
45 860

Note 6. Internasjonalt arbeid – UEMS
UEMS
UEMS møte i Stavanger støtte DNLF
Reisekostnad 2 rep UK sep-09
UEMS - Kontingent
Sum

Beløp
-20 000
28 314
6 424
14 738

Note 7. Kostnader faglige arbeid -BSS-kurs
Driftsresultat
Kursavgift mars-10
Kursavgift sept-10
Kursavgift nov-10
Sum inntekter
Utgifter
Oppstartkostnader
Kursmateriale
Kurs-utstyr
Div. kostnader (inkl. RCSE)
Andre kostnader
Sum utgifter
Sum drifts inntekter

102 000
96 000
96 000
294 000
47 772
41 254
63 996
83 020
12 181
248 223
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Note 8. Kostnader faglige arbeid –Styre
Aktivitet
Møtemat Styremøter
Reiser Styremøter med mer
Kontorkostnad
Sum

Beløp
13 649
36 854
0
50 503

Note 9. Administrasjons- og formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet, hhv til
administrasjon i forhold til sum forbrukte midler. Nøkkeltall for tidligere år er ikke omarbeidet
og presenteres ikke, jfr. Overgangsreglene i standarden.
2010

Formålsprosent
Administrasjonsprosent

89 %
11 %

Note 10. Formålskapital
Formålskapital
2 437 622
5 193
2 442 815

Formålskapital per 1.1. 2010
Årets aktivitetsresultat
Formålskapital per 31.12. 2010

Note 11. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor
Foreningen har ingen ansatte
Honorar
Honorar selvst. Næringsdrivende
Arbeidsgiveravgift

2010
270 000
0
38 070

Sum

308 070

Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjeneste pensjon.

Godgjørelse til ledelsen
Styrets leder
Redaktører Kirurgen
Co-redaktører Kirurgen
Nettredaktører Kirurgen.no
Sum

Honorarer
100 000
100 000
40 000
30 000
270 000

Andre
ytelser

0

Det er i 2010 kostnadsført honorar til revisor med kr xx.xxx der hele beløpet gjelder
ordinær revisjon.

- 27-

27.10.2011

Norsk Kirurgisk Forening

Årsrapport 2011

Aktivitetsregnskap/Budsjett/Prognose
2010-2011-2012

SAK 13

Norsk Kirurgisk Forening
Resultat
2010

Per.15/911
Budsjett Prognose
2011
2011

Budsjett
2012

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
Tilskudd - kostnadskrevende drift DNLF
Sum anskaffede midler
Aktivitetet som skaper inntekter
Kirurgen - Kirurgen.no / Annonseintekter
Høstmøtet
BSS-kurs
Sum aktiviteter som oppfyller formålet
Finansinntekter
Sum anskaffede midler

396 820
100 000
496 820

418 050
100 000
518 050

429 449
100 000
529 449

418 050
100 000
518 050

379 700
487 000
349 500
349 500
2 313 512 2 000 000 2 200 000 2 200 000
294 000
198 000
198 000
198 000
2 987 212 2 685 000 2 747 500 2 747 500
71 162
54 000
54 000
54 000
3 555 194 3 257 050 3 330 949 3 319 550

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader Kirurgen og Kirurgen.no
Høstmøtet
Jubileums boka - NKF 100 år
Kurs og konferanser
Internasjonalt arbeid - UEMS
Faglige arbeid - BSS
Faglige arbeid
Sum kostnader til formålet
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler
Årets aktivitetsresultat

497 106
670 000
394 445
394 445
1 973 995 1 700 000 2 000 000 2 000 000
340 000
500 000
260 000
0
45 860
50 000
50 000
50 000
14 738
40 000
40 000
40 000
248 223
174 000
174 000
174 000
50 503
130 000
130 000
130 000
3 170 425 3 264 000 3 048 445 2 788 445
379 576
465 120
465 120
465 120
3 550 001 3 729 120 3 513 565 3 253 565
5 193
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SAK 14
Valg av styret, spesialistkomité og valgkomité
Valgkomiteen forbereder valg av leder, én representant for generell kirurgi, én lege i kirurgisk
utdanning. Valgkomiteen forbereder også valg av et nytt medlem av spesialitetskomiteen.
Årsmøtet velger deretter leder, én representant for generell kirurgi og én lege i kirurgisk utdanning for 2 år om
gangen med adgang til gjenvalg. Årsmøtet velger også kandidater til lederverv og resterende medlemmer av
spesialitetskomiteen. Kandidatene velges deretter offisielt av Legeforeningens sentralstyre.
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SAK 15
Årsmøtet 2012
Styret går ut fra at Høstmøtet i 2012 vil bli arrangert på Holmenkollen Park Hotell.
Planlagt årsmøtet går som tidligere i uke 43 - torsdag 27/10-2012.
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Vedlegg 1
Referat fra Årsmøtet i Norsk kirurgisk forening
28. oktober 2010
Holmenkollen Park Hotell

Sak 1
Åpning av møtet
Leder Olaug Villanger åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var 32 personer til stede.
7 døde fra i fjor ble minnet med et minutts taushet.
Sak 2
Valg av møteleder, godkjenning av innkallingen
Asgaut Viste ble valgt til møteleder som takket for tilliten nok en gang.
Han gjorde deltagere oppmerksomme på at det kom et nytt punkt på agenda:
12.4. Videre forvaltning Malthes legat.
Innkallingen og dagsorden godkjent enstemmig.
Sak 3
Årsberetning fra styret
Olaug Villanger gikk gjennom styrets årsberetning. Hun fortalte at siden siste Årsmøtet har styret i NKF
behandlet 49 saker og besvarte til sammen 8 høringer for uttalelse.
Ingen hadde spørsmål eller kommentarer.
Årsberetningen ble tatt til etterretning.
Sak 4
Rapport fra Spesialitetskomiteen i generell kirurgi
Leder Marius Dalin redegjorde for komiteens arbeid og viste til årsrapporten.
Han gav i tillegg en kort oppsummering om nye regler for spesialistutdannelse i generell kirurgi. Olaug Villanger
supplerte Dalin. Hun opplyste at nytt regelverk skulle gjelde fra 06.07.2010 og blir obligatorisk fra 01.01.2015.
Det er vedtatt overgangsordning med anledning til å søke om spesialistgodkjenning etter begge regelverk til og
med 31.12.2014. Frem til samme dato kan det søkes om spesialistgodkjenning på bakgrunn av gammelt eller nytt
kurskrav, eller en blanding, forutsatt at alle emneområder kan dokumenteres oppfylt.
Tema forårsaket spennende debatt i salen og det ble stilt flere spørsmål, blant annet om framtiden til komiteens
arbeid. Dalin svarte at komiteen ikke merket forskjell og skulle fortsette arbeid med spesialistutdanningen innen
de kirurgiske fagområdene.
Rapporten tas til etterretning.
De nye reglene legges ut på NKF sin nettside og i Kirurgen.
Sak 5
Rapport fra Norsk Thoraco-laparoscopiforum (NTLF)
Leder Arne Rosseland la fram muntlig årsrapport. Han opplyste at NTLF ville ha fokus på retningslinjer for
gallegangsskader og ba styret NKF å se på saken.
Marius Dalin etterlyste mer kurs - det var fortsatt mange leger på ventelisten. Rosseland svarte med at det var
problematisk med kapasiteten, selv om de kjørte en del ekstra kurs.
Rapporten tas til etterretning.
Sak 6
Rapport fra Traumeutvalget
Olaug Villanger viste til skriftlig rapport i fravær av Traumeutvalgets leder Tina Gaarder.
Ingen hadde spørsmål eller kommentarer.
Rapporten ble tatt til etterretning.
Sak 7
Rapport fra Nordisk kirurgisk forening
Olaug Villanger orienterte om saken. Hun opplyste at Norsk kirurgisk forening gjennomførte et symposium for
nordiske kollegaer. Seminaret var godt besøkt.

- 31-

27.10.2011

Norsk Kirurgisk Forening

Årsrapport 2011

Hun fortalte videre at formelt var ikke Nordisk kirurgisk forening avviklet, men NKF betalte ikke kontingenten
for foreningen lengre.
Tom Glomsaker foreslo å legge Nordisk kirurgisk forening ned. Hvis de tre andre land enes, blir den lagt ned.
Det tas til etterretning at Nordisk kirurgisk forening ble lagt ned.
Sak 8
Rapport fra Fagmedisinske foreninger
Olaug Villanger viste til skriftlige årsrapporter fra de fagmedisinske foreningene.
Det var ingen kommentarer eller spørsmål.
Sakene tas til etterretning.
Sak 9
Prisutdeling
NKF delte ut to priser for beste innlegg i Kirurgen for siste år. Anstein Bergan på vegne av komitémedlemmer
orienterte om kriterier for valget.
Kirurgen's 1. pris gikk til Henriette Veiby Holm, urologi innlegg nr. 4/2009.
Andre pris ble tildelt Terje Hasselgård, for innlegg ”Venøs insuffisiens i underekstremitetene” nr. 1/2010.
De fikk 15.000,- hvert med forutsetning om premien skal brukes til kursvirksomhet eller oppgradering i faget.
Saken tas til etterretning.
Sak 10
Jubileumsboken / jubileumsfesten
En av ansvarlige redaktører Jon Haffner redegjorde for arbeidet med jubileumsbok for NKF sitt 100 års jubileum
i 2011.
Arbeidet med boken var nesten ferdig. Han fortalte at de fortsatt manglet illustrasjoner og etterlyste hjelp med
navnelister (lister over de som er nevnt i de forskjellige kapitler, med navn, fødselsår og evt. dødsår, kirurgisk
grenspesialitet og/eller annen spesialitet, viktigste faste ansettelser, professorat og evt. lederverv i
spesialforeningene). Redaktører regnet med at listene ble ferdig til nyttår. Ferdig utkast skulle leveres til styret
NKF for en siste tilbakemelding. Boken skulle trykkes til alle medlemmer gratis. Andre interesserte kunne kjøpe
den.
Ansvarlige redaktører ble takket for sin fine innsats med boken.
Saken tas til etterretning, ingen spørsmål.
Olaug Villanger fortalte om forberedelser til jubileumsfesten
Det var nedsatt en komité som startet planlegging av markering av 100 års jubileet neste år. Lars Vasli er utnevnt
som ansvarlig for økonomien. Komiteen ønsker å lage jubileumsfeiring som flest mulig kommer på. De vil
invitere attraktive underholdere. Medlemmene ble oppfordret til å bidra og komme med forslag til feiring.
Sakene tas til etterretning, ingen spørsmål.
Sak 11
Se sak 4.

Nye spesialistregler i generell kirurgi

Sak 12

Saker forelagt av styret

Sak 12.1
Honorar til styret
Styret foreslår uendret honorar til styrets leder, kr.100.000, og styremedlemmer for vanlig møtegodtgjørelse etter
Dnlf sine satser. Etter de nye regnskapsreglene må styrehonorarer innberettes som lønn, og av de honorarene må
det betales vanlige sosiale kostnader av honorarene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 12.2
Honorar til redaktører i Kirurgen med hjemmeside
Styret foreslår uendret honorar til redaktøren av kirurgen (kr.100.000). Det foreslås at i budsjettet for 2010 i
tillegg avsettes inntil kr. 100.000 til honorering av co-redaktør og medarbeidere knyttet til Kirurgen. Dette er i
tråd med budsjettet for i år. Styret ønsker å satse mer på hjemmeside og håper at den kan utvikles mer.
Etter de nye regnskapsreglene må honorar til redaktørene og medarbeidere utbetales som lønn. Det må betales
vanlige sosiale kostnader av honorarene.
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Styret foreslår således følgende Honorarer for regnskapsåret 2010:
Leder
Olaug Villanger Kr. 100.000,Redaktør
Hans Skari
Kr. 100.000,Co-editor/MIK Olaug Villanger Kr. 40.000,Co-editor
Tom B. Glomsaker
Kr. 30.000,Nettredaktør
Bård I. Røsok
Kr. 30.000,Forslaget er lagt inn i Prognosen for 2010 og budsjettforslaget for 2011.
Ingen kommentarer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Info tas til etterretning.

Sak 12.3
Forslag til nye æresmedlemmer
Styret foreslo å utnevne barnekirurg Sigvald Refsum til æresmedlem i NKF. Nåværende leder i barnekirurgisk
forening Hans Skari presenterte kandidaten. Refsum har en lang og imponerende karriere i barnekirurgi og er
den første barnekirurg som ble valgt til å være æresmedlem i NKF.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 12.4
NYTT PKT. Overføring av Alexander Malthes legat
Anstein Bergan orienterte om at Malthes legat ønsket å overføre legatpenger fra Oslo kirurgisk forening til
Norsk kirurgisk forening. Formålet er å gi støtte til videre utdanning av fremragende yngre norske leger i form
av stipend. Alle kirurger kan søke om stipendmidler.
Olaug Villanger takket for tillitten og sa at styret var positiv til det. NKF ville ta vare på penger og informere
medlemmer om denne muligheten. Styret skulle skrive et takkebrev.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 12.5
Saker forelagt av medlemmene
Det var ingen saker forelagt av medlemmene i år.
Sak 13
Regnskap 2009
Regnskapsfører Lars Vasli redegjorde saken til regnskapet 2009.
Det kjøres to regnskap på grunn av de nye regnskapsreglene foreslått av Legeforeningen - en for høstmøte og en
for foreningen. Regnskapene skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor og kjøres i henhold til den
nye regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner. Regnskap for høstmøtet går utenfor forening og ikke
inkludert her. Vasli opplyste om at revisjonsberetning var godkjent og henviste til NKFs årsmelding.
Han fortalte videre at NKF hadde underskudd i 2009. Det var stor aktivitet i foreningen med mye kostnader i
forbindelse med BSS kurs pluss andre kurs, UEMS utgifter, og store kostnader til Kirurgen. Kirurgen klarte ikke
å generere så mye inntekter som utgifter. Det ble stilt spørsmål fra salen om plassering av honorarer til styret.
Vasli svarte at de ble lagt inn under administrative kostnader, mens styreutgifter ble plassert under Faglig arbeid.
Det kom kommentarer fra salen om at regnskapet var ryddig fremlagt.
Regnskap for 2009 ble godkjent.
Sak 14
Budsjett / Prognose 2010, Budsjett 2011
Lars Vasli presenterte et budsjett / prognose for kalenderåret 2010. Det ville bli revidert av
Dnlf sin faste revisor i henhold til de nye kravene fra Legeforeningen.
Lars ble takket for sin imponerende innsats med regnskapet.
Budsjett /Prognose for 2010 godkjennes.
Samtidig ble det lagt frem et budsjettforslag for 2011. Prognosen er at budsjett går i balanse.
Vasli fortalte at kostnader til jubileumsbok (trykkeri, språkkonsulenter osv) kommer i tillegg og må også tas
hensyn til når de får vite endelig beløp. Saken vil da tas på styremøte senere.
Jon Haffner supplerte med at laveste kostnad blir 200.000 kr. Olaug Villanger sa at i tillegg til jubileumsboken
måtte det også tas hensyn til andre markeringer. Disse var ikke budsjettert.
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Generalforsamling foreslo å avsette 500.000 kr. til jubileumsfest.
Budsjettet 2011 oppdateres med midler til jubileumsfest.
Budsjettforslag for 2011 ble enstemmig vedtatt.
Sak 15 Årsmøtet 2011
Planlagt årsmøtet går som tidligere i uke 43, torsdag 27. oktober 2011.
Styret har foreslått at Høstmøtet 2011 arrangeres igjen på Holmenkollen Park Hotell.
Lars Vasli fortalte at det kom en del signaler fra ny ledelse på hotellet i forhold til fleksibiliteten. NKF ønsket å
fortsette med kun reelle utgifter og det ikke var ønskelig å innføre deltageravgift. Selv om det er ønskelig å
beholde samme møtested for neste år, fikk styret frihet til å booke et annet sted om det blir umulig å forhandle
med hotellets ledelse.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 16 Evt.
Styret takket alle for kommentarer og spørsmål og inviterte alle til Kirurgmiddag kl. 20.00.
Olaug Villanger takket møtelederen for god møteledelse.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.15.
Olaug Villanger / Tatjana Razumova (referent)
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Vedlegg 2

Vedtekter for Norsk kirurgisk forening
Vedtatt på Årsmøtet 04.11.1927 med revisjon vedtatt av Årsmøtet (tidligere generalforsamlingen)
den 03.11.1939 / 02.11.1946 / 31.10.1953 / 29.10.1964 / 25.10.1984 / 26.10.1995 / 23.10.1997 /
24.10.2002 / 21.10.2004 / 26.10.2006 og 25.10.2007

Foreningen er av sentralstyret i Den norske lægeforening den 16.11. 2006 godkjent som
fagmedisinsk forening for spesialiteten generell kirurgi.
§1
Navn
Foreningens navn er Norsk kirurgisk forening og initialene NKF kan benyttes.
Foreningens engelske navn er The Norwegian Surgical Association.
§2
Forholdet til Den norske lægeforening
Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening og omfattet
av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Legeforeningens lover.
§3
Formål og oppgaver
I tillegg til formålsbestemmelsene i Legeforeningens lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens
formål:
I.

Å fremme kirurgiens utvikling i Norge. Foreningen er en fellesorganisasjon for de
kirurgiske hovedspesialiteter og grenspesialiteter. Foreningen skal arbeide for
utviklingen av de kirurgiske spesialitetene til beste for de kirurgiske pasientene.

II.

Å virke for sykehusvesenets utvikling.

III.

I samarbeid med Den norske lægeforening å sikre sine medlemmers stilling sosialt og
økonomisk med særlig henblikk på lønns- og arbeidsvilkår som gir kirurgene
muligheter til å følge med i fagets utvikling, samt å arbeide for at ansettelser og
avansement skjer ut fra medisinske kvalifikasjoner.

§4
Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Legeforeningen som blir tilmeldt foreningen eller
som velger denne som fagmedisinsk forening.
Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til
foreningens fagområde. Assosierte medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett.
Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter
varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.
§5
Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for
kirurgien eller for Norsk kirurgisk forening og som foreningen vil hedre i særlig grad.
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Forslag til nye æresmedlemmer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
§6
Foreningens organer
Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Valgkomité
§7
Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang
unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.
Årsmøtet skal behandle:
Styrets beretning
Saker forelagt av styret
Saker forelagt av medlemmene
Revidert regnskap
Fastsettelse av styrehonorarer m.v.
Kontingent til assosierte medlemmer
Budsjett
Vedtektsendringer
Valg av
- Styre
- Revisor
- Traumeutvalg
- Valgkomité
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 4 uker
før årsmøtet. Forslag om lovendring, eksklusjon og andre viktige saker må være kunngjort for
medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Viktige saker hvis behandling ikke kan utstå til
årsmøtet, kan av styret forelegges medlemmene til skriftlig avstemning.
Årsmøtet – med foreløpig program - skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på
forhånd og skal avholdes innen utgangen av oktober måned.
Årsmøtet ledes av en valgt dirigent.
Årsmøtet fastsetter honorar til leder og andre styremedlemmer.
Valgkomiteens leder og de to revisorene legger fram forslag til styrehonorar.
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede
medlemmer.
Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.
Valg skal skje i henhold til Legeforeningens lover § 3-3-3
Årsmøtet kan med flertallsbeslutning bestemme at valgene skal foregå skriftlig.
Årsmøtet velger leder, én representant for generell kirurgi og én lege i kirurgisk utdanning for
2 år om gangen med adgang til gjenvalg.
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Årsmøtet velger to revisorer for 2 år om gangen.
Bestemmelsene i forretningsorden for Legeforeningens landsstyremøter gis anvendelse så
langt denne passer.
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.
§8
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også
avholdes dersom minst 30 medlemmer krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de
passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.
§9
Styret
Styret består av følgende representanter:
Leder
Styremedlemmer:
 En representant for generell kirurgi
 En lege i kirurgisk utdanning
Lederne av følgende fagmedisinske foreninger med nestleder som vara:
 Norsk barnekirurgisk forening
 Norsk foren. for bryst- og endokrinkirurgi
 Norsk foren. for gastroenterologisk kirurgi
 Norsk karkirurgisk forening
 Norsk nevrokirurgisk forening
 Norsk ortopedisk forening
 Norsk plastikkirurgisk forening
 Norsk thoraxkirurgisk forening
 Norsk urologisk forening
Styrets funksjonsperiode er 2 år gjeldende fra 1. januar i år som begynner med like tall.
Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem av styrets medlemmer er til stede.
Leder har ved stemmelikhet dobbelstemme. Det utarbeides protokoll fra styremøtene.
Viktige saker hvis behandling ikke kan utstå til årsmøtet, kan av styret forelegges
medlemmene til skriftlig avstemning.
Andre møter og kurs arrangeres ved behov etter styrebehandling.
Foreningen betaler etter regning alle nødvendige utgifter for styremedlemmenes reiser i
foreningens anliggender. Styret ansetter nødvendig lønnet hjelp til kontorarbeid,
økonomiarbeid o.l.
§ 10 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av leder og to medlemmer.
Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode.
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Valg av valgkomité skjer ved simpelt flertall.
Valgkomiteen forbereder valg av leder, én representant for generell kirurgi, én lege i kirurgisk
utdanning og evt. andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet.
Valgkomiteens innstilling skal fremlegges i årsmøtet.
§ 11 Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 2 måneder får årsmøtet og
utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.
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Vedlegg 3
STADGAR FÖR NORDISK KIRURGISK FÖRENING
§ 1 Föreningens namn är Nordisk Kirurgisk Förening, och dess internationella beteckning
Scandinavian Surgical Society.
Föreningens syfte skall vara att främja:
- Vetenskapligt och kliniskt arbete och utbildning inom ämnesområdet kirurgi i de nordisk
länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige)
- Vetenskapligt och kliniskt utbyte mellan nordiska kirurger samt med kirurger i andra
länder.
§ 2 Medlem i de nordiska nationella kirurgföreningarna (Dansk Kirurgisk Selskab,
Kirurgföreningen i Finland, Skurdlaeknafelag Islands, Norsk Kirurgisk Forening och Svensk
Kirurgisk Förening) är automatiskt medlem i Nordisk Kirurgisk Förening.
Medlemskap i Nordisk Kirurgisk Förening kan även beviljas annan person med erfarenhet av,
och intresse för, klinisk och experimentell kirurgi samt dess gränsområden. Ansökan om
sådant medlemskap skall ställas till de respektive lands nationssekreterare och beslut fattas av
styrelsen för Nordisk Kirurgisk Förening.
Medlem äger rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta till styrelsen i den
nationella kirurgföreningen som han eller hon tillhör eller, i mån av sådan
föreningstillhörighet icke föreligger, till generalsekreteraren.
§ 3 Person som utfört ett särskilt förtjänstfullt arbete för föreningen eller för nordisk kirurgi
kan av styrelsen utses till föreningens hedersledamot.
§ 4 Föreningens högsta beslutande organ är de nationella kirurgföreningarna. Styrelsen
framlägger vartannat år för styrelserna i de nationella kirurgföreningarna:
- Föreningens verksamhetsberättelse och redogörelse över föreningens ekonomiska
ställning
- Information om styrelseledamöter, nationssekreterare och suppleanter som är valda av de
nationella kirurgföreningarna enligt § 5.
- Övriga ärenden
§ 5 Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse som består av 13 medlemmar:
Presidenten, generalsekreteraren, en nationssekreterare från varje land (Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige) samt alla sektionsordföranden.
Ordföranden för styrelsen är presidenten. Presidenten väljes på två år av styrelsen i
kirurgföreningen i den nation som står i tur.
Nationssekreterare och suppleanter väljes av de nationella kirurgföreningarna.
Nationssekreteraren bör vara ledamot av den nationella föreningens styrelse.
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Generalsekreteraren väljes av styrelsen på en tid av 4 år och kan omväljas på ytterligare 2 år.
En successionsordning mellan de nordiska länderna bör följas.
§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av generalsekreteraren. Styrelsen är beslutför då 6
medlemmar är närvarande.
§ 7 På styrelsen ankommer att:
-

Bedöma framställda förslag till efterutbildningskurser från sektionerna
Fatta beslut i frågor om medlemskap i vissa fall enligt § 2, samt beslut om hedersledamot
Avgiva verksamhetsberättelse och bokslut till de nationella kirurgföreningarna
Informera om föreningens verksamhet på egna hemsidor i Internet
Informera om utbildnings- och kursaktiviteter

§ 8 Föreningens arbete för att främja kirurgisk vetenskap och utbildning baseras på sektioner
som täcker olika fält inom kirurgin. Antalet sektioner och deras inriktning faställs av
styrelsen.
Varje medlem i föreningen äger rätt till medlemskap i sektion. Medlemskap erhålles genom
anmälan till sektionens sekreterare.
Sektion erhåller ekonomiskt stöd från föreningen för genomförandet av utbildnings- och
mötesverksamhet.
Varje sektion har ett verkställande organ bestående av en representant för varje nation. Dessa
representanter utses av de nationella kirurgföreningarna. En av dessa skall fungera som
ordförande och en som sekreterare. Ordföranden fungerar som sammankallande. På
sekreteraren ankommer att årligen (före 31. januari) hålla generalsekreteraren informerad om
sektionens verksamhet och ekonomi.
§ 9 Sektionens uppgifter är:
-

Att ansvara för föreningens efterutbildning genom arrangerandet av kurser. Planering för
kommande 4-årsperiod skall årligen tillställas generalsekreteraren
Att initiera vetenskapliga projekt på nordisk bas. Information om detta arbete skall
tillsändas generalsekreteraren

§ 10 Dessa stadgar ändras genom förslag som av styrelsen framlägges för de nationella
kirurgföreningarnas styrelser. Beslut om ändring fattas med enkel majoritet av de nationella
kirurgföreningarnas styrelser där varje styrelse har 1 röst.
§ 11 Har beslut fattats om upplösning av föreningen, eller om 3 av de nationella föreningarna
utträtt betraktas föreningen som upplöst och förenigens medel fördelas i sådant fall i samma
proportioner som den nationella årsavgiften.
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