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SAK 3
Årsberetning fra styret 2016-2017
1. Styrets virksomhet i perioden
Styret har avholdt 5 styremøter i perioden, og behandlet rundt 40 saker. Referater fra styremøtene ligger på
legeforeningens hjemmesider. Mye av kommunikasjonen mellom styremøtene har foregått via e-mail.
Styremøtene har til dels hatt dårlig fremmøte, og til styremøtet i august møtte bare 4 av 10 slik at møtet ikke var
beslutningsdyktig.
Tre av styremedlemmene var delegater på Legeforeningens landsstyremøte i denne perioden. Representasjonen
på landsstyremøtet skjer via FaMe ved valg i valggruppe 1, kirurgiske fag. Fra denne gruppen velges fire
representanter hvorav en oppnevnes fra Ylf. De resterende tre representantene velges fra alle de fagmedisinske
foreningene i valggruppen. Her hører også gynekologi, oftalmologi og maxillofacial kirurgi til. Det vil derfor
være varierende representasjon fra NKF på landsstyremøtene. I år skal det velges representanter for 2018 og
2019.
Mye av styrets virksomhet dreier seg om høringer. Dette er hovedsakelig interne høringer til Legeforeningen,
som vanligvis er offisiell høringsinstans. Styret har inntrykk av at våre høringsuttalelser blir verdsatt av
Legeforeningen. Innad i Legeforeningen er det svært mange høringsinstanser, jevnt over får alle de
fagmedisinske foreningene i tillegg til yrkesorganisasjonene, anledning til å uttale seg. Det betyr at det vil kunne
komme svært mange uttalelser internt til foreningen, og dette har vært en hovedgrunn til at NKF bare har uttalt
seg om de viktigste sakene og de som berører NKF.
Noen av de viktigste sakene vi har vært involvert i, er følgende:
a.

Spesialistutdanningen

Dette er fortsatt en viktig sak for NKF.
Generell kirurgi opphører som kjent som egen spesialitet slik det ser ut nå. Dette ble vedtatt på Legeforeningens
landsstyremøter i 2013 og 2014. Norsk Kirurgisk Forening støttet dette vedtaket. Årets styre i NKF ser praktiske
problemer her, kfr. fjorårets årsberetning og styrets seminar i forbindelse med høstmøtet i fjor. Den nye
utdanningsformen vil ikke gi bakvaktskompetente kirurger etter del 2, noe som hadde vært ønskelig. NKF har
støttet et forslag fra Ap og Sp om opprettelsen av en egen spesialitet i akutt generell kirurgi. Norsk urologisk
forening, Norsk forening for bryst- og endokrin kirurgi og Norsk karkirurgisk forening støttet ikke forslaget som
også ble nedstemt i Stortinget i mai. Helsedirektoratet innkalte til møte 4.9. for videre diskusjoner rundt behovet
for en akuttkirurgisk generell spesialitet for å sikre god nok vaktkompetanse på norske sykehus. Så denne
diskusjonen er langt fra over.
I tillegg er det fremkommet bekymringer om gastroenterologiske kirurger vil kunne eller ønske å ivareta den
store mengden vanlig elektiv kirurgi som ellers ser ut til å kunne falle mellom flere stoler. Innholdet i
spesialiteten gastroenterologisk kirurgi er blitt svært omfattende, og det er et spørsmål om det er mulig å oppnå
denne spesialiteten i løpet av den tiden som er angitt som veiledende. En spesialitet i akuttkirurgi vil
hovedsakelig inneholde gastrokirurgi og traumatologi, og det er nå et forslag om at dette blir en grunnspesialitet i
gastrokirurgi som så kan utvides til et av tre kompetanseområder; Øsofagus og ventrikkel, hepatobiliær kirurgi
og colorektal kirurgi. Hvordan dette best kan løses innen den rammen som nå er lagt, vil bli diskutert fremover.
Det ligger i kortene at urologer, karkirurger og andre kirurgiske spesialister også må kunne få en spesialitet i
akuttkirurgi dersom de ønsker å bli vaktkompetente på et vanlig ikke seksjonert kirurgisk akuttmottak.
b.

Nordisk kirurgisk forening

NKF har ikke vært representert på styremøtet til Nordisk kirurgisk forening. Til årets årsmøte foreligger et
forslag til vedtak om tilknytning til den foreningen, og til et eventuelt deleierskap i Scandinavian Journal of
Surgery. I og med at begge disse forslagene representerer utlegg for NKF, må dette vedtas av årsmøtet.
c.

Kirurgisk høstmøte og kirurgmiddagen
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Som i mange år, har Lars Vasli fortsatt som praktisk organisator av Høstmøtet, i tillegg til å være NKF’s
kasserer. I år fikk ikke foreningen forlenget avtalen med Scandic Holmenkollen Park, slik at hele arrangementet i
år blir holdt i lokalene til Lovisenberg høyskole. Dette er en prøveordning som skal evalueres etter årets
høstmøteuke. Det er kanskje aktuelt å gå sammen igjen med Norsk ortopedisk forening om et felles arrangement.
Dette er bl.a. et ønske fra industrien som sliter med å være representert på begge arrangementene samme uke.
Kirurgmiddagen ble nok en gang en suksess i 2016, og som i fjor, har Maria Devold, styremedlem i FUNK,
påtatt seg ansvaret for dette arrangementet. Styret har i år som i fjor bestemt at denne funksjonen utløser et
stipend på kr.15 000.
d.

Kirurgen

Tidsskriftet Kirurgen kommer fortsatt med 4 nummer årlig, hvert viet et eget fagfelt. Usman Saeed har vært
dyktig redaktør, og fortsetter som dette, og som ansvarlig for Kirurgens hjemmesider Kirurgen.no som styret nå
har vedtatt skal være NKFs offisielle hjemmeside. NKFs sider på Legeforeningens hjemmesider skal ha tydelige
linker til Kirurgen.no, og det er her medlemmene vil finne aktuelle oppdateringer.
e.

NKF som forening

NKF er ment å være en paraplyorganisasjon for alle de kirurgiske fagene. Opprinnelig var vi en forening for
generell kirurgi, men denne spesialiteten skal som kjent kanskje forsvinne. Det er fortsatt en tydelig tendens at de
ulike kirurgiske fagforeningene er mest opptatt med sine egne fagfelt, og tilsvarende lite engasjerte i NKFs
virksomhet. Dette er forståelig. Noen av de kirurgiske spesialitetene – som jo har egne foreninger – vurderer å gå
ut av NKF. Det er fortsatt styrets oppfatning (flertallet) at det er flest fordeler ved å ha et samlet kirurgisk miljø.
Et samlet kirurgisk fagfelt vil ha langt større gjennomslag til Legeforeningen sentralt enn om foreningen splittes
opp i 9-10 mindre foreninger.
Alle legeforeningens fagmedisinske foreninger tilhører FaMe, en intern organisasjon i legeforeningen som velger
20 representanter til legeforeningens landsstyremøte. Mange mener dette tallet er for lite, i tillegg er det et
problem at de fagmedisinske og de fagpolitiske interessene i legeforeningen blandes. Derfor arbeides det nå i en
arbeidsgruppe der NKF’s leder er med, med en ny struktur i legeforeningens fagmedisinske akse. Strukturen ser
ut til å bli slik at alle de 49 fagmedisinske foreningene får minst en representant til et faglandsråd som så velger
et fagstyre som i stor grad kan være fagmedisinsk kontakt mot politikere og media. Strukturen er ikke endelig
bestemt, og dette skal behandles på legeforeningens landsstyremøte i 2018.
f.

FUNK

FUNK ble opprettet på årsmøtet i 2015, og har vært gledelig aktive i sitt andre år. Lederen, John- Christian
Glent, har vært til stede på alle NKFs styremøter og på Legeforeningens landsstyremøte. Dette har definitivt vært
et godt og kjærkomment tilskutt til vår forening. Vi viser til egen årsmelding fra FUNK.

2. Medlemmer, styre og 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,
Sigvald Refsum, Lars Vasli, Gunnar Sørdal, Arnt Jakobsen, Asgaut Viste, Arnstein Bergan og Jon Arne Søreide.
Det er i år ikke kommet nye forslag til æresmedlemmer.
Medlemmer:
NKF er den fjerde største av de fagmedisinske foreningene. Per 1. september 2017 har foreningen 1488
medlemmer, hvorav 822 er leger med spesialitet, 429 leger uten spesialitet, 88 er pensjonister under 75 år, 149 er
pensjonister 75 år og eldre, og 94 er assosierte medlemmer.
Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder
(generell kirurgi)

Inge Glambek

Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen

Tom Glomsaker

Oslo Universitetssykehus

Styrerepresentanter:
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LIS (FUNK)
Norsk barnekirurgisk f.
Norsk forening for bryst og
Endokrin kirurgi
Norsk forening for gastroEnterologisk kirurgi
Norsk ortopedisk forening
Norsk urologisk forening
Norsk karkirurgisk forening
Norsk nevrokirurgisk
Forening
Norsk plastikkirurgisk
Forening
Norsk Thoraxkirurgisk
Forening

John Christian Glent
Live Lundar

Ringerike Sykehus
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Turid Aas

Haukeland Universitetssykehus

Ole Helmer Sjo
Karl-Ivar Lorentzen
Christian Beisland
Einar Andre Breivik

Aker sykehus
UNN Tromsø
Haukeland Universitetssykehus
Hamar sykehus

Frode Kolstad

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Christian Tiller

Stavanger Universitetssykehus

Alexander Wabba

St. Olavs hospital, Trondheim

Kasserer/ regnskapsfører
Redaktør Kirurgen

Lars Vasli
Usman Saeed

Lovisenberg Diakonale sykehus
Vestre Viken, Drammen sykehus

Leder traumeutvalget:
Leder for Norsk ThioracoLaparoskopisk forum:
Representant til UEMS
Utsending til Nordisk
Kirurgisk forening

Christine Gaarder

Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Bjørn Edwin
Tom Glomsaker

Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus

Tom Glomsaker

Oslo Universitetssykehus

Representant Norsk førstehjelpsråd
Rådgivende gruppe for
Sykehusutbygging
Sekretær:

Styret er kontaktorgan
Styret er kontaktorgan

Charlotte Ibsen Henriksen
Og Ole Anders Stensen Dnlf sekretariat

Spesialitetskomiteen i generell kirurgi:
Komiteens sammensetning:
 Tom Glomsaker, Leder
 Camilla Aune, medlem
 Erik Kjæstad, medlem
 Lars Eftang, medlem (ny)
 Kjersti Kåresen Hervik, medlem LIS
 Olav Johannes Flemmen, Varamedlem
 Lars Martin Rekkedal, Varamedlem
 Magnus Foldal Berle, Varamedlem LIS

Valgkomite:
Leder
Medlemmer

Olaug Villanger
Brynjulf Ystgaard
Odd Grenager

Oslo Universitetssykehus
St. Olavs hospital, Trondheim
Akershus universitetssykehus

Revisorer:
Kjellstrup & Wiggen A/S

3. UEMS (Union Europenne des Medicins Spesialistes)
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Tom Glomsaker er NKFs representant til UEMS, oppnevnt av Legeforeningens sentralstyre. Styret har ønsket at
det oppnevnes en representant fra FUNK som andre representant innen den kirurgiske faggruppen.

4. Årsrapport for kirurgen og nettsiden kirurgen.no
Kirurgen feiret sitt 20 års jubileum i år, dette ble markert med et eget jubileumsnummer. Her hade vi blant annet
en egen spalte med intervjuer av alle tidligere redaktører, samt en tidslinje med tidligere utgivelser. Det er
planlagt en egen stand under høstmøtet, hvor vi håper å kunne vise alle tidligere utgitte utgaver
Kirurgen utgis som tidligere 4 ganger per år med egne temanummer.
Siden siste årsmøte har Kirurgen hatt følgende temanummer: 4.2016 Barnekirurgi, 1.2017 Fedmekirurgi, 2.2017
Transplantasjonskirurgi - Jubileumsnummer og 3.2017 Nevrokirurgi. Neste planlagte nummer er 4.2017
Inflammatorisk tarmsykdommer.
Temanummere for 2018 er under planlegging, men 1.2018 blir et malignt øvre gastrokirurgisk nummer med
hovedvekt på fedmekirurgi. Ellers planlegges det et ortopedisk nummer, et nummer som skal omhandle
bukveggen og et karkirurgisk nummer.
Redaksjonen består per i dag av: Øyvind Werpen Skoe (webredaktør), Håvard Ølstørn (medlem), Hans Skari
(medlem) og Usman Saeed (redaktør)
Redaksjonen har fått et nytt fjes det siste året, hvor Øyvind Werpen Skoe har kommet inn som
redaksjonsmedlem og webredaktør. Dette har ført til økt aktivitet på nettsiden. Sosiale medier håper vi å kunne
øke aktiviteten det neste året. Redaksjonen slik den er nå er meget velfungerende, og utfyller hverandre godt. Vi
har hatt 4 redaksjonsmøter det siste året.
NTLF har i flere år samarbeidet med Kirurgen om 2 utgivelser per år. Dette har vi videreført, men mengden stoff
varierer fra utgave til utgave.
Artikler/stoff til Kirurgen har vist seg periodevis å være vanskelig å få inn. Tema artiklene har som regel vært
uproblematisk, takket være godt arbeid av temaredaktørene. Problemet er mer å få inn stoff til foreningsdelen og
fagdelen. Det har vært varierende med innhold, men FUNK har hatt sine faste bidrag. Derfor er det viktig å ha en
redaksjon som tenker litt langsiktig og har flere «følere» ute samtidig for å sikre godt stoff til hvert nummer. Vi
merker økt interesse rundt bladet fra andre aktører enn kirurger, noe som er positivt. Men vi setter pris på om
foreningslederne tipser oss om stoff, og ber om at navngitte personer kan skrive sammendrag fra kurs/symposier
etc som kan trykkes i tidsskriftet vårt. I tillegg kan kurs/foredrag frem i tid trykkes både i bladet og legges ut på
nettsiden fortløpende.
Annonsører. Vi har det siste året, som tidligere, hatt faste årsabonnenter og i tillegg har vi bedt temaredaktører
om å navngi potensielle fagrelevante annonsører som vi tar direkte kontakt med. Det har vært en fin modell
synes vi, og er noe vi kommer til å fortsette med. Temaredaktørens oppgave i dette er helt essensielt. Uten
fagrelevante annonsører til hvert nummer vil ikke økonomien gå rundt. Ofte har vi fått inn annonsørlister for
sent, og mistet verdifull økonomisk støtte av den grunn. COX som er ansvarlig for annonsører skal bedre
rutinene sine på lagring av disse listene, slik at man kan ta kontakt i en tidligere fase neste gang det er samme
temanummer. Uavhengig av hvor godt arbeidet gjøres, vil noen tema være mer aktuelle for annonsører enn
andre. Vi har ikke latt dette styre temaene som velges.
Kirurgens pris utgis hvert år. Bedømmelseskomiteen består i år av Arne Wibe, professor i Gastrokirurgi ved
St.Olavs Hospital og Hans Fjøsne, professor i Mamma-/Endokrinkirurgi ved St.Olvas Hospital.
Prisen i 2016 gikk til Kristian Sørensen, Olav Jetlund og Hans Erik Høgevold for deres artikkel ”Utvikling i
onkologisk hode-hals rekonstruktiv kirurgi” s. 163, Nr 4 – 2015 Plastikkirurgi
www.kirurgen.no har tidvis mange treff og spesielt etter utgivelsen av hvert nummer når de nye artiklene legges
ut. Vi får stadig tilbakemelding om at leger og studenter bruker kirurgen.no regelmessig for å oppdatere seg om
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faglige felt som har vært omtalt i tidligere nummer av Kirurgen. Mars 2016 ble nye og moderne nettsider lansert.
Tilbakemeldingen har vært udelt positivt og redaksjonen er svært fornøyde.
NKF har forøvrig bestemt at deres offiselle nettside nå skal være Kirurgen.no. Derfor er det opprettet en egen
fane for dem.
Økonomi er noe styret i NKF har ansvaret for. Redaksjonen har ikke fått noen tilbakemelding det siste året om
økonomien.

SAK 4
Årsrapport fra Spesialitetskomiteen i generell
kirurgi
ÅRSRAPPORT 2016
Spesialitetskomiteen i

Generell kirurgi
Komiteens sammensetning

Tom Glomsaker, Leder
Camilla Aune, medlem
Erik Kjæstad, medlem
Lars Eftang, medlem
Kjersti Kåresen Hervik, medlem LIS
Olav Johannes Flemmen, medlem
Lars Martin Rekkedal, medlem
Magnus Foldal Berle, medlem LIS
1

Møter
- Avholdte møter i komiteen

Komiteen har avholdt 2 møter i 2016. Møtene ble avholdt i forbindelse med tilsynsbesøk. Mye
kommunikasjon ble også utført på e-mail, telefon og uformelle samtaler i forbindelser med møter. Det
har vært en rekke prosesser som komiteens medlemmer har deltatt i. Det som har tatt betydelig tid er
arbeid knyttet til ny spesialitetsstruktur, der flere medlemmer har gjort en stor jobb med utarbeidelse av
læringsmål, kompetansekrav og læringsaktiviteter. Det har vært diverse møter i Legeforeningen og
dialog med Helsedirektoratet. Det ble på NKF sitt høstmøte 2016 avholdt seminar omkring ny
spesialitetsstruktur, og der var det et overveldende flertall for at man skulle be om revurdering av
vedtatte løsning. Det ble uttrykt sterk bekymring for at gastrokirurgien ikke kunne absorbere den
generelle kirurgien uten store konsekvenser for helsevesenet i Norge de neste 10-årene.
Spesialitetskomiteen har jobbet med å få revurdert tidligere beslutninger.
Leder av Spesialitetskomiteen har deltatt på 2 møter i Section of Surgery, UEMS som nasjonal delegat.
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Spesialistreglene
- Har det vært endringer eller forslag om endringer i spesialistreglene?

Generell kirurgi som spesialitet, er i endring både praktisk og formelt. Det har vært mye
møtevirksomhet i Legeforeningen angående ny spesialitetsstruktur og diverse rapporter fra
Helsedirektoratet. Det har også vært flere møter der komitemedlemmer har deltatt. Undertegnede sitter
også i Spesialitetsrådet, slik at innspill har blitt gitt den veien. Komiteens svar er også i samsvar med de
diskusjoner som har vært i styret i NKF og NFGK. Komiteen har vært sterkt representert i utarbeidelse
av utarbeidelse av nye krav til del 1 og del 2 i Spesialistutdanningen med Kjersti Kåresen Hervik. Dette
arbeidet har fortsatt inn i 2017.
Komiteen sluttførte 2015 arbeidet med revisjon av attestasjonsskjema og operasjonsliste i generell
kirurgi og forslaget ble sendt via Legeforeningen til Helsedirektoratet. Komiteen har fortsatt ikke fått
tilbakemelding to og et halvt år etter innsendelse, om endringene blir vedtatt. Dette var nødvendige
tilpasninger til dagens situasjon og oppretting i uklarheter i gammel operasjonsliste.
3

Kursvirksomheten
- Tilfredsstillende kvalitet og volum på obligatoriske
og valgfrie kurs?

Det har fortsatt vært viktig å ta tak i kurstilbudet, fordi 2014 var fortsatt ikke obligatoriske kurs i
generell kirurgi etter nye spesialitetsregler blitt organisert, til tross for at reglene ble vedtatt for flere år
siden og overgangsordningene gikk ut 31.12.2016. De to kursene som var viktige å få på plass var et
nytt 40 timers kurs i akutt kirurgi og kurs i basal kirurgisk teknikk. Det siste kurset er et to delt kurs
hvor den ene delen består av Basic surgical skill kurset etter modell fra Royal College of Surgeons og
en laparoskopidel. Det har vært en god dialog med fagmiljø og koordinatorer i Oslo, Trondheim og
Tromsø, slik at basal kirurgisk teknikk kurs og akuttkirurgi kurs kunne øke kapasieteten. Dette har tatt
unna et oppdemt behov, men man ser at det er spesielt vanskelig å få økning nok i det basal kirurgiske
teknikk kurset. Deltakerne bør ta dette tidlig i sin utdanning, optimalt i løpet av det første halvåret.
Utfordringen er at også andre spesialiteter har sterkt behov for disse kursene og det vil bli et økende
behov når LiS 2 innføres. Det er derfor tatt initiativ for å forsøke å få ytterligere et kurssted for BSS.
Stavanger har ytret ønske om å implementere dette.
En annen viktig oppgave har vært å gå igjennom alle kurskataloger og søknader om å få arrangere kurs,
frivillige som obligatoriske. Alle aktuelle kurs er vurdert og fått godkjenning eller avslag på
godkjenning som tellende timer i grunnutdanningen i generell kirurgi eller etterutdanning.
Komiteen ser med stor bekymring på forslagene om å fjerne obligatoriske kurs i fremtidens
kirurgiutdanning. Dette vil sette mye godt arbeid i spill og skape usikkerhet om vi kan klare å ha et
nasjonalt perspektiv på utdanningen.
4

Vitenskapelig aktivitet/forskning
- Aktivitet blant leger i spesialisering?

Det er en stor forskningsaktivitet på de største sykehusene, mindre på de minste sykehusene.Vi har
ingen oversikt over aktiviteten totalt, men det virker som mulighetene er mange. Det som er
utfordringen, er å få til forskning kombinert med utdanning i en hektisk hverdag. Komiteen oppfordrer
sterkt til opprettelse av D-stillinger og at det på gruppe 1 institusjonene skal være obligatorisk
forsknings deltakelse av utdanningskandidatene.
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Simulering/ferdighetstrening
- Hvilken betydning har ferdighetstrening/simulering i spesialistutdanningen i faget?
- Er simulatortreningen i tråd med den faglige utviklingen?

Svært mange enheter har tilgang til simulering i form av Drammensbokser eller liknende. Flere av de
større sykehusene har virtuelle simulatorer. Mange bruker simulering i teamtrening, f eks
traumemottak. Innen kurspakken i generell kirurgi brukes simuleringsmodeller for læring av tekniske
ferdigheter. Det virker ikke å ha blitt laget systematiske løsninger for å utdanne, følge opp og ikke
minst gjøre lærekurven brattere for utdanningskandidatene. Her er det et stort potensiale til forbedring
lokalt. Det finnes et Nasjonalt senter for avansert laparoskopi i Trondheim (NSALK). Dette senteret har
en rekke simulatorer og tilbyr kurser og muligheter for sykehusene til å bruke senteret etter avtale.
Senteret har også fått akkreditering fra NASCE og er et felleprosjekt for RHF`ene. Hver avdeling må i
tillegg til dette ha tilgang til lokale simuleringsløsninger som systematisk brukes. Nye teknologier, f eks
utviklede hjemmesimulatorer kan være spennende alternativer til dagens tradisjonelle løsninger. Det er
også tatt initiativ for å teste ut dette i 2017 i et dedikert kurs med kandidater med lite erfaring.
(Omvendt ansinitetsprinsipp for opptak på kurs)
Etter komiteens oppfatning er ikke simulering tatt i bruk på en systematisk måte som er i tråd med den
faglige internasjonale utviklingen. Her er det et stort potensiale for forbedring. Dette krever avsatt tid
og ressurser fra arbeidsgiver siden og det må prioriteres av utdanningskandiatene. Det er også helt
naturlig at dette kommer inn i curriculum i nye spesialistkrav som aktivitet som skal være obligatorisk
for å nå spesialistkompetanse.
6

Rapporter fra utdanningsinstitusjonene
- Tilstrekkelig veiledning og supervisjon?
- Inneholder rapportene tilstrekkelig informasjon?

Av de sykehusene som er evaluert er det avdekket utilfredsstillende organisering av
utdanningsvirksomheten hos minst en fjerdedel av utdanningsinstitusjonene. Det er for dårlig
veiledning, for lite tilrettelegging, for lite tilstedeværelse og generelt sett virker utdanningsoppgavene å
være en nedprioritert funksjon i forhold til andre oppgaver som vakt og drift for øvrig. Mange skylder
på utdanningskandidatenes tjenesteplaner som årsak til dårlig progresjon og lite prosedyrer og
deltakelse i elektiv virksomhet. Komiteen har gitt klare tilbakemeldinger om viktigheten av mer fokus
på utdanning og bedre rapportering. Det må tillegges at vi sporer en forbedring i 2016, etter at vi 2014
og 2015 gikk gjennom alle Serus rapporter nøye og ga klare tilbakemeldinger. Vi ser også at tilsynene
våre gir resultater, med bedre rapporter og det kan synes som utdanningsfokus har økt. Allikevel har vi
underkjent et antall rapporter 2016, fordi det rett og slett ikke har vært tilfredsstillende.
Fortsatt bruker vi mye tid å forklare forskjell på supervisjon og veiledning. Generelt er det en tendens
til at man skriver en rapport der veiledning angis å bli gjennomført bedre enn hva som er reelt. Dette er
et hovedtema ved besøkene, og da kommer realitetene oftest fram. Rapportene er en god veiledning for
tilsynsbesøkene, men det avdekkes ofte at rapportene ikke er ifyllt komplett og ofte har ikke
utdanningskandidatene fått komme med innspill som gjengir virkeligheten. Tilsynsbesøk er helt
nødvendig for å avdekke de reelle forholdene.
En utfordring som mange sliter med, er rapportering av inngrep utført på institusjonen og ikke minst
hvor mange inngrep er gjort av utdanningskandidatene. Åpenbart er ikke datasystemene helt enkle å
bruke for å finne denne type rapporter.
Komiteen bruker mye tid på SERUS gjennomgang og evaluering og vi er i disse dager klar med alle
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rapportene.
7

Besøk spesialitetskomiteen har gjennomført
- Hvor?
- Konklusjon?
- Spesielle utfordringer?

Komiteen har hatt 6 tilsynsbesøk, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana, St Olav, Namsos og Levanger.
Konklusjonen er at alle har utfordringer med å tilby en god generell kirurgisk utdanning. Det er
forskjeller mellom de små og stor enhet. Den store enheten sliter med tjenesteplaner, der
utdanningskandidatene nesten ikke er tilstede og mesteparten av tiden ansatt går med til vakt. I tillegg
er de generell kirurgiske kandidatene nedprioritert i forhold til grenutdanningskandidater og yngre
overleger. Dette betyr at utdanningskandidater i generell kirurgi ikke slipper til på en god måte og
utdanningen blir dermed ineffektiv. Dessuten har det større sykehuset ikke kapasitet til å prioritere de
vanligste kirurgiske lidelsene, og dermed har ikke utdanningskandidatene pasienter som egner seg for
utdanning. I dette årets tilsynsrunde har det blitt åpenbart at alle sykehusene har sine funksjoner som er
viktige deler av utdanning i generell kirurgi, og nøkkelen til suksess er at man har gode
samarbeidsløsninger og rotasjoner. Klarer kandidatene å utnytte potensialet både på det lille,
mellomstore og store sykehuset på en balansert og strukturert planlagt utdanning, så kan man vinne
mye. Det er avgjørende at ledelsen i HF og RHF setter dette enda mer på dagsorden. Komiteen har vært
imponert over det engasjement og den jobb som har vært gjort på de minste sykehusene for å gi de
yngste en god start i den kirurgiske karrieren.
8

Søknader fra sykehusavdelinger og institusjoner om godkjenning som
utdanningsinstitusjoner eller endring av godkjenningsstatus
Både Sandnessjøen og Mosjøen har vi gitt anbefaling om at de får et økt ansvar i utdanning av
generelle kirurger anbefaler at de får lengre godkjenningstid enn i dag. Vi har samtidig gitt klare
føringer om at dette forutsetter at man klarer å samarbeide og etablere gode rotasjonsordninger. Dette
vil bli fulgt opp.

9

Spesialistgodkjenning
- Sakkyndighetsvurderinger for Helsedirektoratet?

Helsedirektoratet (HDir) har stort sett overtatt vurderingen av spesialistkandidatene og søknadene.
Virker som HDir har fått mer kompetanse og kapasitet, men 2016 økte forespørslene betydelig og vi
avga 29 sakkyndiguttalelser. Dette kan selvsagt skyldes at det er flere norske søkere og at
overgangsordningen for gamle regler var ute ved 31.12.16.
I følge Anders Taraldset i Legeforeningen ser det slik ut ang spesialistgodkjenninger:
Det er ifølge Legeforeningens legeregister godkjent totalt 59 spesialister i generell kirurgi i 2016,
herav 45 godkjenninger etter norske regler. 60 i 2015 og 41 etter norske regler. Det er en tendens til
minskning av konvertering av spesialistgodkjenning fra andre land når vi ser på de siste 6 år. De fleste
konverteringer kommer fra Sverige, Danmark og Tyskland. Gjennomsnittstiden 2016 for å få
spesialistgodkjenning etter autoriasjon var 9,5år og dette er 0,3 år mer enn tidsbruk gjennom alle år.
Kun 18,5% (179 av970) av spesialister i generell kirurgi er kun generelle kirurger. De andre har enten
en grenspesialitet eller har dobbelspesialitet. Kun ca 20% av generelle kirurger er kvinner 2016. Dette
er allikevel en dobling fra få år tilbake.
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10 Etterutdanning
- Overordnet vurdering av tilbud og aktivitet i fagfeltet

Det er minimal rapportering ang etterutdanning, men de fleste rapporterer summarisk at spesialistene
får etterutdanning
11 Problemer i spesialistutdanningen i faget
- Konkretiser

De største utfordringene fortsatt er usikkerheten om videre spesialitetsstruktur og ikke minst at
utdanningskandidatene i generell kirurgi ikke blir prioritert i utdanningen. Dessuten har
utdanningskandidatene blitt ”vaktslaver” på de største sykehusene og lite tid avsatt til arbeid og
utdanning på dagtid, når overlegene er tilstede. På de mindre stedene virker det som
utdanningskandidatene blir bedre tatt vare på, men der er det til dels små volumer og
kompetanseutfordringer på overlegesiden. Antall utdanningskandidater og tjenesteplaner med mye
dagsarbeidstid på de mindre og mellomstore sykehusene gjør at hver og en får relativt mer operativ
trening, til tross for at volumene av kirurgi på sykehusene er begrenset. Utdanningskandidatene får også
på disse sykehusene delta i ortopediske inngrep fortsatt. En utfordring og et paradoks er at når
sentralisering av akuttkirurgi og kreft gjøres av kvalitetsmessige grunner, så skaper det nye utfordringer
med at utdanningsmulighetene for spesialistkandidatene i generell kirurgi ikke uvilkårlig blir bedre,
tvert om. De minste sykehusene som fortsatt har kirurgi, forblir en utfordring i forhold til kompetanse
og stabilitet i spesialisttilgangen. Dette setter begrensninger i utdanningsfunksjonen for disse
sykehusene.
Tid avsatt til veiledning, simulering og fordypning er en stor utfordring , spesielt på de større
sykehusene. Det må nok atskilling styring til fra myndigheter i tillegg til bemanningsøkninger
(ressurser) i tillegg til holdningsendringer, for å løse utfordringene. Virker som RHF begynner å ta inn
over seg at de skal ha et økt ansvar, men lite er gjort konkret.
Mange uttrykker en viss forundring over at generell kirurgi skal opphøre med utdanning, som egen
spesialitet, i ny spesialitetsstruktur. Dette skaper en rekke utfordringer knyttet til vaktfunksjon,
sykehusstruktur, og ikke minst bredde i den kirurgiske utdanningen innen flere av hovedspesialitetene.
Kravet om et eget kompetanseområde innen akuttkirurgi har kommet sterkt opp, etter at det blir klart at
Spesialiteten Gastroenterologisk kirurgi skal inkorporere generell kirurgi i stor grad. Det uttrykkes stor
tvil til at gastrokirurgene vil klare å beholde bredden for å ivareta bløtdelskirurgien, samtidig med at de
skal øke kompetanskravene i spesifikk gastrokirurgi.
Det er også en stor utfordring å se for seg hvem som nå vil ta ansvar for generell kirurgiske
problemstillinger og ikke minst utdanningen av basale ferdigheter. Her er det i dag et maktspill mellom
Helsedirektoratet, HOD, Legeforeningen, Universitetene og Helseforetakene, som lett
utdanningskandidatene kan bli lidende av. Det er spesielt viktig at det kirurgiske fagmiljø tar et
helhetlig ansvar, uavhengig av hovedspesialitet. Alle vil bli lidende om ikke vi får et sterkt fokus på
basal kirurgiutdanning. Det positive som har skjedd inn i 2017 er at det har blitt startet en prosess for å
revurdere vedtaket om nedleggelse av generell kirurgi.
Det er også forunderlig at man legger opp til at det er kompetansekrav som legges til grunn for
spesialistutdanningen, men kompetansetesting ikke er en del av diskusjonen. Ser vi internasjonalt på
dette, er det et stort fokus på nettopp kompetansetesting som middel for å sikre at spesialistene som
godkjennes, har en minimumsstandard. Selvsagt kan metodene diskuteres, men her burde man sette av
ressurser, slik at dette utvikles parallelt med reformen for øvrig.
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Spesialitetskomiteen er også bekymret for hva som skal skje med kvalitetskontroll med
utdanningsinstitusjonene. Serus er planlagt nedlagt og vi skjønner at det er et udatert system. Allikevel
er det nødvendig med et verktøy for evaluering. Komiteen etterlyser akkrediteringsordninger som
belønner de som satser og gir konsekvenser for de som bortprioriterer kvalitet i spesialistutdanningen.
Spesialitetskomiteenes besøk og evaluering av utdanningsinstitusjonene må etter vår mening
videreføres i en faglig forankret form og ikke overtas av byråkratiet fullt ut. Dette har vi som et
kollegium et ansvar for å få til.

SAK 5
Årsrapport fra Norsk Thoraco-laparoscopiforening
(NTLF)
Styret i Norsk thoraco-laparoscopiforening har bestått av følgende medlemmer:
Leder:
Sekretær/kasserer:
Medlemmer:

Ole-Christian Olsen
Marianne Berg
Bjørn Edwin
Ragnhild Størkson
Jørn Kjæve
Ronald Mårvik
Lars H. Jørgensen
Arvid van der Hagen
Arne R. Rosseland

Styret har avholdt 2 styremøter i 2016 og behandlet 11 saker. Det arbeides med å endre styrets sammensetning.
Delvis pga. sykdom og delvis pga. manglende oppmøte på styremøtene.

Kursvirksomhet
Det har ikke vært avholdt kurs i regi av NTLF i Oslo i 2016. Dette skyldes omlegging av utdanningen.
I Trondheim ble ett kurs avholdt 9. - 11. november 2016

Symposier under Høstmøtet 2016
The evolution and adoption of the Transanal total mesorectal excision (taTME)
is accelerating. We will present and discuss the vital steps in establishing a safe
and effective execution of the taTME procedure.
The expert panel will present their experience and open up for questions.
Safe Introduction of taTME – experience and pitfalls
Professor Andrea Muratore, Attending Surgeon at the Oncological Surgical Department of Candiolo Cancer

Institute - FPO – IRCC, Torino (ITALY)
Nyhetsbrev
Det har vært utgitt 2 egne nyhetsbrev samt 2 i samarbeid med Kirurgen.
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SAK 6
Årsrapport Traumeutvalget 2016-2017
Medlemmer
Representant for styret I NKF Tonje Berglund
Representant for NFGK Tina Gaarder (leder)
Representant for Nof Geir Bjerkan
Representant for Karkirurgisk forening Joakim Jørgensen
Valgt fra NKF Pål Aksel Næss
Representant for Thoraxkirurgisk forening Petter Cappelen Endresen
Representant for Plastikkirurgisk forening Michael Schneider
Representant for Nevrokirurgisk forening Hege Fredø
Det har ikke vært noen møter i utvalget siste år.
1. Saker til behandling fra styret i Norsk Kirurgisk Forening
Et av arbeidsområdene til traumeutvalget er å belyse og være høringsinstans i dagsaktuelle saker.
Traumeutvalget ved leder har engasjert seg i høringsrundene rundt Akuttkirurgien, da resultatene har betydning
for traumehåndteringen i Norge i fremtiden.
2. Saker Traumeutvalget har jobbet med i perioden
Traumesystem for Norge
Oppdatert traumeplan basert på vedtatte kriterier for regionalt traumesystem i HSØ i 2010, er vedtatt av alle 4
RHF.
Traumesymposium på Høstmøte 2016
I samarbeid med NKT ble traumeseminaret i 2016 avholdt på Holmenkollen uke 43 som even Better Nordic
Trauma Care (eBNTC), som oppfølger til 2014, med fokus på generell traumatologi, traumesystem, kompetanse
og beredskap. Frie foredrag i egen sesjon på engelsk 24/10, med internasjonalt dommerpanel og prisutdeling.
Oppmøtet var tilfredsstillende, og tilbakemeldingene gode. I kommunikasjon med Nasjonal Kompetansetjeneste
for Traumatologi (NKT Traume) har vi for 2017 besluttet å bidra ved Nasjonal Traumesamling samtidig med
BEST sitt 20-års jubileum uke 46 i Bergen. Traumeseminaret på Høstmøtet er derfor redusert til en dag 23/10.
Det blir variert program med internasjonale foredragsholdere, der fokus blir klinisk traumatologi og global
kirurgi/beredskap.
Traumekirurgisk kompetanseprogram
Traumeutvalget har levert forslag til traumekirurgisk kompetanseprogram til NKF. Programmet ble presentert
under Landsstyremøtet i 2013 og er til videre behandling uten at det er mulig å spore hvor.
Kompetanseprogrammet beskriver ikke den minimumskompetansen kirurger på akuttsykehus med
traumefunksjon er forventet å skulle ha (dette er beskrevet i ny traumeplan, samt skal inngå i akuttkirurgisk
kompetanse, se nedenfor), men beskriver en utdanning for bakvakt traume på traumesentrene i Norge.
Traumeutvalget ved leder har igjen purret Helsedirektoratet mht. aktivering av prosessen rundt
Kompetanseprogram i traumekirurgi.
Traume som del av akuttkirurgien i Norge og traumeutvalgets rolle idag
Kirurgien i Norge i en brytningsfase, med stadig økende subspesialisering, krav til kortere spesialiseringstid og
der den generelle kirurgien er tenkt erstattet av separate subspesialiteter. Akuttkirurgien er i pågående prosess
tenkt lagt inn i gastrokirurgisk spesialitet, noe som vil hindre kirurger med annen spesialitetsprofil i å skaffe seg
vaktkompetanse, samt at interessen for involvering i akutt-tilstander innen egen spesialitet fra de andre
spesialitetene vil forvitre i løpet av kort tid. Akuttkirurgien er i store deler av verden allerede definert som eget
fagområde. For å sikre bredde og involvering i akuttkirurgien fra alle relevante spesialiteter i denne økende
fragmenteringen av det kirurgiske fagfeltet er det behov for en samlende tverrfaglig forening som har fokus på
akuttkirurgi. Akuttkirurgisk kompetanse er en forutsetning for å kunne dekke vaktfunksjon i Norge, noe som
også inkluderer definert minimumskompetanse innen traumatologi.
Leder av traumeutvalget foreslo følgende i 2016:
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1) NKF styre utvides med 2 styremedlemmer: en for traumatologien (leder av traumeutvalget), og en for
akuttkirurgien. Slik sikres hovedrollene til NKF i fremtiden, nemlig å sikre bredden og kvaliteten i
akuttkirurgien og traumatologien.
2) Forutsatt 1) oppløses traumeutvalget i sin nåværende form
Forslaget om at leder for traumautvalget inngår i styret som fast representant med stemmerett legges frem på
årsmøtet. En vil videre diskutere 2) over.

SAK 7
Rapport fra Foreningen for unge norske kirurger
Forening for Unge Norske Kirurger

Årsmøte og Årsmelding

Onsdag 25. oktober 2017 klokken 17.00 til 19.00
Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH)

Saksliste
1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Godkjenning av innkalling og fullmakter.
3. Beretning og godkjenning av beretning fra forrige generalforsamling.
4. Årsrapport fra styret.
5. Saker fremlagt av styret.
a. Godkjenning av vedtekter
b. Akutt og generell kirurgi – status
c. FUxx
6. Saker fremlagt av medlemmer.
7. Godkjenning av regnskap og budsjett.
8. Eventuelt valg til styret, komiteer, utvalg og internasjonal representasjon
9. Fastsettelse av tid og sted for neste generalforsamling.

BILAG til sak 3 - Beretning fra forrige generalforsamling

FUNK
Årsmøte 2016
Tid

Onsdag 26. oktober 2016, kl. 18.00-19.00
Sted
Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
Møteleder
John Christian Glent
Møtereferent
Anna-Christina Beuke

Sak 1

Åpning av møtet
- 16 deltagere gjorde bruk av busstransport fra Holmenkollen.
- Deltagere fra LIOS (Leger i ortopedisk spesialisering) var tilstede på Plaza i forbindelse
med Ortopedisk høstmøte. Cirka 30 fremmøte totalt.
- Alle hilses velkommen.

Sak 2

Valg av møteleder, godkjenning av innkalling
- John Christian Glent velges som møteleder.
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Innkallingen ble distribuert via FUNKs facebookside og var trykt opp i Høstmøte boken
«Vitenskapelige forhandlinger». Det lykkes ikke at få distribuert innkalling og
årsberetning via e-post – dette rettes opp på til neste år. Innkalling bliver godkjent
enstemmig.

Sak 3

Valg av referent
- Anna-Christina Beuke velges som referent.

Sak 4

Årsberetning
- Leder av FUNK John Christian Glent fremlegger Årsberetningen.

Sak 5

Visjoner og ambisjoner – hva vil, kan og skal FUNK?
- John Christian gir et oppriss av bakgrunnen for opprettelse av FUNK og fremlegger
visjoner / ambisjoner for videre arbeid i styret.

Sak 6

Vedtekter – diskusjon av utforming / forslag til endringer/ presiseringer som skal
stemmes om til neste årsmøte.
- De opprinnelige vedtekter som ble lagt til grunn for interimstyret på Høstmøtet 2015
gjennomgås punkt for punkt. Der stemmes om hvorvidt der er mandat for at øke antallet i
styret fra 6 til 8 personer – vedtas enstemmig.

Sak 7

Regnskap 2016
- FUNK har avregnet direkte med NKF (Norsk kirurgisk forening) via kasserer i NKF Lars
Vasli. FUNK har ikke hatt et eget/selvstendig budsjett og derfor heller ikke hatt bruk for
egne kasser og revisor.

Sak 8

Budsjett 2017
- Fortsetter 2017 med samme modell som 2016. Ved høy aktivitet / store utgifter søkes der
forhåndsgodkjenning med budsjett via Lars Vasli hos NKF.

Sak 9

Forslag som styret ønsker at forelegge på NKF årsmøtet
- Re-vurdering av innholdet i common trunk for kirurgi (fremlegges av John Christian
Glent).
FUNK er av den holdning, at 2 års common trunk ikke er nok til at ruste en kirurg til at gå
generell kirurgiske vakter. Hensikten og innhold av common trunk må re-vurderes.
Forslaget vedtas enstemmig.

Sak 10

-

Utdannelsesansvarlig overlege (fremlegges av Naeem Zahid).
FUNK ønsker at fremme forslag om at alle avdelinger bør opprette en funksjon som LISansvarlig overlege. Modellen som praktiseres ved Ringerike Sykehus presenteres og
syntes at være et fornuftig utgangspunkt for videre arbeid. Forslaget vedtas enstemmig.

-

LIS som kontaktperson for FUNK ved hver avdeling (fremlegges av Maria Soknes)
Tanken med en kontaktperson er at FUNK skal kunne nå direkte ut på hver enkelt
avdeling. Forslaget vedtas enstemmig.

Innputt fra medlemmer – hva skal FUNK gjøre for deg?
- Fra salen er der ønske om at FUNK jobber mot fremtidig regional godkjenning av
spesialister. Saken diskuteres og de tilstedeværende er positiv omkring at der skal jobbes
videre med saken.
-

Fra salen er der ønske om at FUNK jobber for at beholde operasjonslister med prosedyre
spesifikke krav til antall utførte inngrep. Saken diskuteres og de tilstedeværende er positiv
omkring at der skal jobbes videre med saken.

BILAG til sak 4 - Årsrapport fra styret.

Årsberetning fra styret 2016/2017
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Forening for Unge Norske Kirurger (FUNK) ser tilbake på et begivenhetsrikt år.
Uten tvil er det den nye ordning for spesialistutdanning som har fylt mest. Den nye ordning og dens utforming er
blitt diskutert mye og ofte på styremøtene. FUNK utarbeidet og sendte inn et eget Questback svar til
Helsedirektoratet basert på tilbakemeldinger direkte fra LIS. FUNK har aktivt frontet synspunkter både innad i
det kirurgiske miljøet og utad mod politikerne. Facebook siden, hjemmesiden ungkir.no blogg innlegg på YLF,
Dagens Medisin og ikke minst artikler i Kirurgen og Ukeskriftet er blitt flittig brukt som arena for informasjon
og diskusjon. FUNK har dermed aktiv bidraget til opplysning, diskusjon og engasjement.
Der hersker således ikke tvil om at FUNK står for at akutt og generell kirurgi ikke kan inngå som en stor pakke i
den nye spesialisering i gastroenterologisk kirurgi. Per dags dato er det endelige punktum i utformingen av LIS 3
ikke satt og FUNK fortsetter med å involvere sig.
Som en helt naturlig del er FUNK fortaler for det som er blitt døpt FUxx. En omstrukturering i Legeforeningens
organisasjonskart med mere innflytelse av LIS i de enkelte fagmedisinske utvalg er helt i FUNKs ånd og på
Landsstyremøtet talte FUNKs leder for opprettelse av FUxx. Dette vil bli tatt til endelig votering til
Landsstyremøtet 2018.
Også i 2017 ble det nordiske samarbeid holdt vedlike. KIRUB (Kirurger under utbildning, Sverige) og FUNK
var gjester hos YDK (Yngre danske kirurger) i København til YDKs årsmøte. I den forbindelse ble der holdt et
nordisk styremøte og lederne av hhv YDK, KIRUB og FUNK holder nå jevnlig kontakt for derved å oppdatere
hverandre på saker der er av interesse.
For FUNK som relativ nystiftet forening har der i 2017 fortsatt vært en jobb med å få foreningens vedtekter
nedfelt. Vedtektene skulle nå gjerne være i en sådan form at de kan vedtas på både FUNK og NKF årsmøtene og
dermed skulle veien være banet fri for at interimstyret som har hatt mandat for 2 år kan gi stafetten videre til det
første medlemsvalgte FUNK styre.
I forbindelse med den kirurgiske Høstmøte uken 2016 var der ingen der kom forbi FUNKs stand med
informasjon om foreningen. Popcorn-maskinen var der ingen som slapp forbi og med logopåtrykte infokart fikk
forbipasserende med sig de viktigste fakta om FUNK. Drammens-boksen og en liten konkurranse gjorde sitt til
at folk ble stående ved standen. Oppsummerende kan det sies at etter Høstmøtet 2016 var der ingen tvil om at
FUNK festet sig i alle kirurgers minne.
FUNKs første årsmøte ble også avholdt under Høstmøte uken, sammen med LIOS møttes totalt 30 unge kirurger
på Radisson Blu Plaza Hotel. FUNK fik hermed offisielt bekreftet at det styret holdt på med var i medlemmenes
ånd.
Hovedformålet til FUNK vil i fremtiden fortsatt være å fremme interessene til leger under kirurgisk
spesialistutdannelse. Særlig vil foreningen jobbe for å løfte frem faglige, utdannelsesmessige og organisatoriske
interesser.
Målsetningen er at have en direkte, ukomplisert og tidssvarende kontakt med medlemmene, påvirke vår
spesialistutdannelse til det bedre og oppleves som relevant av våre kolleger i kirurgisk spesialisering. Videre
håper FUNK å kunne bringe organisasjonen på et nivå av slik relevans og slagkraft, at leger i kirurgisk
spesialisering blir hørt og lyttet til når beslutninger angående vår spesialisering, og fremtidens kirurgi blir tatt.
BILAG til sak 5a - Godkjenning av vedtekter
Vedtekter som fremmes for godkjenning:

Vedtekter Forening for Unge Norske Kirurger
Vedtatt på Årsmøtet 2017 og godkjent av Norsk kirurgisk forening samme år.
§ 1 Om Forening for Unge Norske Kirurger
1. Foreningens navn er Forening for Unge Norske Kirurger, forkortelsen FUNK kan
brukes.
2. Foreningen er for leger under spesialistutdanning i generell kirurgi, gastrokirurgi,
urologi, karkirurgi, thoraxkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, barnekirurgi,
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plastikkirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, fremtidige kirurgisk DEL 2 og DEL 3 i nevnte
spesialiteter.
3. Foreningen ble stiftet 22. oktober 2015 og er en underforening av Norsk Kirurgisk
Forening - NKF.
§2 Foreningens formål
2.1. Ivareta og fremme utdanningskandidatenes faglige, utdannelsesmessige og
organisatoriske interesser under spesialistutdanningen.
2.2.

Jobbe for samarbeid med andre foreninger nasjonalt og internasjonalt, som har
tilsvarende formål.

§3 Medlemskap
3.1
Alle, og kun, leger i spesialisering som er medlem av Norsk Kirurgisk Forening er
medlem av FUNK.
3.2

Foreningen kan kreve inn egen medlemskontingent.

3.3

Utmeldt regnes de medlemmer som etter vedtektene ikke lenger kvalifiserer for å
være medlem.

3.4

Det kan tildeles æresmedlemskap til personer som har gjort en særlig innsats for
å fremme foreningens mål, jf. paragraf 2. Dette begrenser seg ikke til
definisjonene under punkt 3.1.

§4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Den avholdes hver høst.
4.1

Dagsorden skal inneholde følgende punkter:
● Valg av ordstyrer og referent.
● Godkjenning av innkalling og fullmakter.
● Beretning og godkjenning av beretning fra forrige generalforsamling.
● Årsrapport fra styret.
● Saker fremlagt av styret.
● Saker fremlagt av medlemmer.
● Godkjenning av regnskap og budsjett.
● Eventuelt valg til styret, komiteer, utvalg og internasjonal
representasjon.
● Fastsettelse av tid og sted for neste generalforsamling.

4.2

Ethvert medlem kan fremme saker til behandling, men senest 4 uker før
generalforsamlingen.

4.3

Saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før
generalforsamling.

4.4

Avgjørelser på generalforsamlingen treffes ved enkelt flertall, med unntak av
endringer i Vedtektene som krever ⅔ flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens
stemme avgjørende.
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Avstemning skjer skriftlig, eventuelt elektronisk, eller ved akklamasjon hvis det
bare er et forslag eller en kandidat.

§5 Valg
5.1
Valgkomiteen oppnevnes av styret for ett år av gangen.
5.2

Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og evt til komiteer, utvalg og/eller
representasjon. Generalforsamlingen kan også fremme kandidater.

5.4.

Styret har fullmakt til å oppnevne representanter til komiteer og utvalg hvis slike
ikke er valgt av Generalforsamlingen.

§6 Styret
6.1
Mellom generalforsamlingene ledes foreningen av et styre som er ansvarlig
overfor Generalforsamlingen.
6.2

Alle medlemmer i Forening for Unge Norske Kirurger kan velges til styret.

6.3
6.4

Styret består av 6 medlemmer, med 3 varamedlemmer.
Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler medlemsmassen med
hensyn til kjønn, geografi og spesialitet.

6.5

Generalforsamlingen velger leder, nestleder og styremedlemmer.

6.6

Leder og nestleder er utdanningskandidatenes representant og varamedlem til
styret i NKF

6.7

Styremedlemmene velges for to år og kan gjenvelges for ytterligere én toårs
periode. Valgperioder som varamedlem regnes ikke med i dette.

6.8

Dersom et styremedlem/varamedlem fullfører spesialistutdanning i perioden
han eller hun sitter i styret, kan vedkommende sitte perioden ut.

6.9

Hvis et styremedlem/varamedlem fratrer i valgperioden kan styret utpeke et nytt
styremedlem/varamedlem frem til neste generalforsamling.

6.10

Det tilstrebes at minimum to styremedlemmer byttes ut hver toårs periode.

6.11

Det skal være minst fem medlemmer tilstede for at Styret skal være
beslutningsdyktig. Fullmakt, fysisk og digital tilstedeværelse likestilles. Ved
stemmelikhet har den som leder møtet dobbeltstemme.

6.12

Det skrives protokoll innen 14 dager fra alle styremøter. Protokollen skal sendes
ut til alle styremedlemmer til godkjennelse så snart den er ferdig

§7 Økonomi
7.1
FUNKs økonomi baseres i hovedsak på tilskudd fra NKF, men kan suppleres med
medlemsavgifter og andre inntekter.
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7.2

FUNK sitt budsjett foreslås av Styret, men må vedtas av NKF.

7.3

FUNK fører eget regnskap.

7.4

I perioder med høy aktivitet, ved spesielle prosjekter etc, kan foreningen søke om
støtte fra NKF eller tredje part. Støtte fra eksterne gjøres etter Legeforeningens
retningslinjer.

§8 Endring av vedtekter
Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling etter å ha vært på sakslisten og det kreves ⅔ flertall av de avgitte
stemmene.
§9 Ekstraordinær generalforsamling
9.1
Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles dersom tre av FUNKs
styremedlemmer eller en femtedel av medlemmene begjærer det skriftlig eller
elektronisk.
9.2

Skriftlig eller elektronisk innkallelse til ekstraordinær generalforsamling skal
skje med minst 14 dagers varsel til avholdelse, senest 4 uker etter
begjæringsdato.

§10 Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på generalforsamling. Blir oppløsning
vedtatt med minst ⅔ flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med ⅔ flertall.
Evt aktiva overføres NKF.

SAK 8
Rapport fra de fagmedisinske foreningene
8.1

Årsrapport fra Norsk forening for bryst og
endokrinkirurgi

Organisasjon:
Styret i 2017, valgt 2015, har vært:
•
•
•
•
•
•
•

Turid Aas; Haukeland universitetssykehus (leder)
Ellen Schlichting, Oslo universitetssykehus (nestleder)
Lisa Steffensen, Nordlandssykehuset
Anette Heie, Haukeland universitetssykehus
Birgitte Berntsen Brandt, Sykehuset Østfold
Lene Tøsti, Sykehuset Innlandet
Monica Jernberg Engstrøm, St Olav
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Det har vært avholdt styremøter våren 2017 og i forbindelse med høstmøtet. Ellers har styret kommunisert via
mail.

Økonomi
Lars Vasli har vært regnskapsfører og revisor er Kjelstrup & Wiggen AS.
Regnskapet og evt. kommentarer vil bli lagt frem på generalforsamlingen.
Medlemmer
Pr sept 2017 hadde foreningen 82 medlemmer. Av disse er 53 godkjente spesialister i arbeid. 9 er pensjonister.
Det er 13 assosierte medlemmer i tillegg. Foreningen har to æresmedlemmer, Jan Erik Varhaug og Rolf Kåresen.
Internett
Foreningens internettside under www.legeforeningen.no der finner man nyheter fra den fagmedisinske forening
og referat for kurs og møter, samt fra hospiteringer og lignende hvor stipender fra foreningen er brukt. Anette
Heie er nettredaktør.
Priser og stipendier
På høstmøtet 2016 ble gitt 2 priser a kr 5000 for de beste foredragene. Begge priser finansieres nå fra
fagmedisinsk forening. Pris for beste endokrinkirurgiske foredrag ble gitt til Renate Vik fra Haukeland
Universitetssykehus for foredraget Stemmebåndsundersøkelse ved thyroideakirurgi. Hvilken nytte har dette?
Pris for beste foredrag i mammakirurgi ble gitt til Siri Ekroll fra Stavanger Universitetssykehus for foredraget
Kasuistikk: Kvinne med adenoid cystisk karsinom i bryst.
Det var i 2016 gitt to reisestipender a kr 15000,-. Det kom inn 7 søknader. Styret prioriterte blant søkere som
ikke tidligere har fått reisestipend. Anette Heie fikk stipend for å reise til Oxford og/eller Lund for å lære mer om
binyrekirurgi. Maryam Løfwander får stipend for å reise på kongress i Las Vegas arrangert av American Society
of Breast Surgeons.
Begge har skrevet referat som er lagt på hjemmesiden.
Høringer
Styret har avgitt høringssvar på læremålene for vår spesialitet, og arbeidet mye med dette.
Høstmøtet 2017
Spesialitetskomiteen holder egen orientering om sitt arbeid i året som gikk.
I skrivende stund er ikke frist nådd for å motta frie foredrag og endelig oppsett av program. Det planlegges
fellessesjon med plastikk-kirurgisk forening. Videre vil det bli en sesjon med brystkirurgi onsdag 25.10. hvor det
er to inviterte eksterne foredragsholdere. Torsdag er det to inviterte eksterne foredragsholdere innen
endokrinkirurgi.

8.2

Årsrapport fra Norsk ortopedisk forening

Styrets virksomhet i perioden
Styret i Norsk ortopedisk forening
Leder
Karl-Ivar Lorentzen, Universitetssykehuset Nord Norge
Nestleder
Cato Kjærvik, Nordlandssykehuset Stokmarknes
Kasserer
Monica Sailer, Akershus universitetssykehus
Sekretær
Gunn Hulleberg, St.Olavs Hospital
Nop-redaktør Terje Vagstad, Ålesund sykehus
Webredaktør
Bernt Marskar, Førde sentralsykehus
Leder LIOS
Kjartan Koi, Nordlandssykehuset Bodø
Avgått leder
Jon Olav Drogset, St. Olavs Hospital
Varamedlem Greger Lønne, Sykehuset innlandet Lillehammer

Styremøter
Styret har avholdt fire styremøter siste år og planlegger et i uke 43:
12. Januar: Meråker
3. Mai: Tromsø
31.Mai: Wien
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24. August: Lesjaskog
23.og 24.oktober: Plaza (deler av møtet avholdes med Spesialitetskomiteen og Kvalitetsutvalget)
Alle møter referatføres og lagres på foreningens domene på Google Drive.
Foruten de faste styremøtene inngår mail- og telefonkontakt i periodene mellom styremøter.
Faggrupper i Norsk ortopedisk forening
Faggruppe for ortopedisk traumatologi
Norsk Artroskopiforening
Norsk Barneortopedisk forening
Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening
Norsk forening for Håndkirurgi
Norsk forening for skulder- og albuekirurgi
Norsk forening for Hofte- og Knekirurgi
Faggruppe for osteoporose og benhelse
Undergruppe Nof
LIOS – Leger i ortopedisk spesialisering
NOP ( Norsk ortopedpost)
Utgis 4 ganger i året
Høstmøte
Styret bruker mye av sin tid til å planlegge Høstmøtet. Siste år er intet unntak. Planleggingen og gjennomføring
foregår i samarbeid med Nofs faggrupper, PCO Kristin Solstad (KSCI) og Bente Ødegård (Ødegård reklame og
design).
Styrerepresentasjon
Nof er representert i Norsk Kirurgisk Forening. Det avholdes fire møter i året. Representasjonen deles mellom
leder og nestleder. Vi har et godt samarbeid med NKF. De viktigste sakene som tas opp her diskuteres også på
Nofs styremøter. Spørsmålet om fremtidens utdanningsmodell har vært en viktig sak der NKF og Nof er helt på
linje ift. fortsatt krav om nasjonale kurs og en utdanningsplan med en konkret målbeskrivelse for alle
spesialiteter. Dette innebærer også at operasjonslistene må bestå. NKF ønsker felles Høstmøte med Nof i
fremtiden.
NOF Springmeeting ble avviklet i Tromsø fra 3-6 mai, 2017. Her var hovedtema Actas Orthopaedicas fremtid.
Videre presenterte Jon Olav Drogset planene for NOFs (Nordic Orthopedic Federation) 2020 kongress i
Trondheim. Han fikk meget gode tilbakemeldinger fra medlemslandene.
Efort ble avholdt i Wien fra 31.mai-2.juni. Hele styret var representert på kongressen. Det ble gjennomført et
nasjonalt styremøte. Leder og nestleder deltok på Eforts Generalforsamling. Nordisk ortopedisk forening hadde
også et møte med medlemslandenes presidenter om Actas fremtid. Sistnevnte var en fortsettelse på møtet i
Tromsø. Saken kommer opp på Årsmøtet i uke 43.
Høstmøte 2016
Høstmøtet 2016 ble avholdt i perioden 26-28 oktober. Deltagerantallet holdt seg stabilt og det faglige
programmet fikk mange gode tilbakemeldinger. Spesielt av året var «Beste frie foredrag», som ble en stor
suksess. Denne sesjonen gjentas i 2017.
Vi var ikke fornøyd med oppmøte på Årsmøtet, men har fått inn flere forslag for å gjøre dette mer interessant.
Dette skal vi forsøke å realisere i 2017.
Medlemmer
Medlemsoversikt
Norsk ortopedisk forening har per i dag 1029 ordinære medlemmer og 28 assosierte medlemmer. Av de ordinære
medlemmene er 197 kvinner og 832 menn. Av de største gruppene er 581 medlem av Norsk overlegeforening
(Of), 399 medlem av Yngre legers forening (Ylf) og 29 er medlem av Praktiserende Spesialisters Landsforening
(PSL).
Nasjonalt Register for Leddproteser
Norsk ortopedisk forening er veldig stolte av sine register. I særstilling står «Hofteregisteret», som er
internasjonalt anerkjent. Det fyller 30 år i 2017 og jubileet feires i Bergen 27-29 september.
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Økonomi
Nof har god økonomi

8.3
Årsrapport fra Norsk barne-kirurgisk forening
(NBKF)
Styrets sammensetning 2016-2017
Live Lundar, leder
Hans Skari, sekretær
Marianne Valeberg Fosby, kasserer
Øystein Drivenes, styremedlem
Ole Schistad, varamedlem
Styrets arbeid
Det ble avholdt formelle styremøter i Oslo i mai og oktober. Styret har ellers hatt telefonmøter og kontakt per
epost. NBKFs leder er medlem av styret i Norsk kirurgisk forening og møter regelmessig ved styremøter i NKF.
Aktivitet
Generalforsamlingen ble avholdt 27. oktober 2016 under Høstmøtet på Holmenkollen Park Hotell. Det var som
vanlig god oppslutning om Høstmøtet der vi deltok med totalt 14 frie foredrag under gastro- og urologisesjonene.
I tillegg hadde vi et internt barnekirurgisk fagmøte der mye av tiden ble brukt til å diskutere endringer
spesialistutdanningen og de nye læringsmålene i «common trunk» og barnekirurgi.
I forslaget til nye læringsmål er det utarbeidet en kurspakke med grunnleggende kurs for leger i spesialisering i
barnekirurgi. Det første kurset «Barneurologi del 1» avholdes i forbindelse med Høstmøtet 2017. Kurset er
godkjent av legeforeningen for spesialitetene Barnekirurgi, Urologi og Pediatri. Hans Skari er kursleder og
Professor Göran Läckgren fra Uppsala er invitert gjesteforeleser.
Henrik Røkkum vant prisen for beste fordrag ved Pediaterdagene i Bergen i januar 2017 med sitt innlegg om
CLABSI/CVK-infeksjoner.
Internasjonal aktivitet
Barnekirurgisk seksjon ved OUS er tatt opp i det europeiske referansenettverket for medfødte gastrointestinale
misdannelser, ERNICA.
Flere av NBKFs medlemmer har deltatt med innlegg ved internasjonale kongresser i 2017, blant annet på
EUPSA, BAPS og SPU Pediatric Urology fall congress.
Stillinger og godkjente spesialister
I Oslo er Susanne Ohnesorge ansatt som lege i spesialisering (LIS). I Trondheim er Wibeke Ness ansatt som LIS,
og Håvard Steen vil vikariere i hennes fødselspermisjon.
Spesialiltetskomitéen
Leder er Kristin Bjørnland. Spesialitetskomitéen har arbeidet med forslag til læringsmål i den nye
hovedspesialiteten Barnekirurgi (spesialistutdanningens del 3) og deltatt i arbeidet med læringsmål til «common
trunk» (del 2). Viser til egen rapport fra spesialitetskomitéen.
Regnskap
Årsregnskap for 2016 avsluttes 31.12.16. Regnskapsfører har vært kasserer Marianne Valeberg Fosby.
Regnskapet revideres hos RSM Hasner Kjelstrup og Wiggen AS. Årsregnskapet og budsjett for 2018 fremlegges
på årsmøtet/generalforsamling.
Informasjon til medlemmene
Det sendes ut informasjon til medlemmene via epost. Nettsiden vår (www.barnekirurgi.no) er ikke i aktiv bruk
og vi søker etter ny webredaktør.
Norsk barnekirurgisk forenings stipendium
Beste artikkel 2016: Charlotte Knatten “Nissen fundoplication in children with and without neurological
impairment: A prospective cohort study”. J Pediatr Surg. 2016; 51(7):1115-21.
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Beste innlegg Høstmøtet 2016: Denne prisen ble delt mellom Kristin Bjørnland et al. med en prospektiv
multisenter studie på Mb. Hirschsprung (abstrakt 98) og beste nykommer på Høstmøtet 2016 ble Thorstein Sæter
et al. med innlegg om ikke-descenderte testikler (abstrakt 37).

8.4

Årsrapport fra Norsk karkirurgisk forening

Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara:

Einar André Brevik, Sykehuset Innlandet HF, Hamar
Øystein Hovi Rognerud, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Shakil Aslam, Sykehuset Østfold, Kalnes
Synnøve Seljeskog, Ahus, Lørenskog
Erik Mulder Pettersen, Sørlandet sykehus, Kristiansand
Toril Rabben, Oslo universitetssykehus, Aker

Fra 1. januar 2016 tok det nye styret over. Det er et ungt styre, og kontinuitet sikres ved at avtroppende leder
sitter ytterligere 2 år som styremedlem.
Styremøter
Styret hadde i 2016 totalt 4 styremøter, og i 2017 blir det totalt 4 styremøter. Det har også vært flere mindre
samarbeidsmøter over Skype vedrørende Vintermøtet og Høstmøtet 2017.
Medlemmer (per 22. september 2016)
158 medlemmer, hvorav 28 kvinner:
97 yrkesaktive spesialister
19 ikke spesialister
42 pensjonister
I tillegg har foreningen 17 assosierte medlemmer
Økonomi
Årsregnskapet for 2016 avsluttes 31.12.16. NKKF har brukt Lars Vasli som regnskapsfører til. Revisor er RSM
Hasner Kjelstrup & Wiggen. Regnskap for 2016, revisorsberetning og budsjett for 2018 fremlegges på årsmøtet
26.10.17
Foreningens økonomi er i positiv vekst og tilfredsstillende. Tilskudd fra DNLF har vært stabilt og basert på
medlemsantall. NKKF har økt totalomsetning de senere år som følge av økt aktivitet, bl.a. i samband med
høstmøtesymposium, vintermøte og et nasjonalt forskningsinitiativ i samarbeid med UNIKARD – Den Norske
Carotisstudien (avsluttet regnskap juni 2016). NKKF har dekket utgiftene for «fri tilgang» av publikasjon av Den
Norske Carotisstudien i EJVS i 2017.
NKKF sin hovedinntektskilde er sponsorinntekter til vintermøtet. Nytt for 2017 er opprettelsen av Major og
Minor sponsorer av foreningen.
Forskningsutvalget ble formelt valgt på årsmøtet i oktober 2016, og NKKF har besluttet å dekke møtekostnader i
forskningsutvalget for 2017.
Foreningens utvalg
Kvalitetsutvalget: Sven Ross Mathisen, Thorbjørn Jonung, Peter Stavis
DRG/kodeutvalget: Torbjørn Dahl, St Olavs Hospital, Otto Sundhagen, OUS, og Odd Grenager, Ahus
Valgkomite: Thomas Hayes, Tønsberg, Mehdi Sahba, Fredrikstad, og Torbjørn Dahl, St. Olavs
Spesialitetskomiteen: Leder: Beate Viddal (SUS), Medlem: Knut E. Kjørstad (UNN), Frode Åsgård (St.Olavs),
Anne Therese Reiersen (Sykehuset Østfold), Andreas Nygaard (Medlem LIS) Vara-medlem: Øyvind Risum
(OUS), Thorbjørn Bakken (SIV), Egil Hafstad Gleditsch (Varamedlem LIS).
NKKFs forskningsutvalg: Erney Mattsson, Leder (St.Olavs), Jarlis Wesche (Ahus), Thorbjørn Jonung (HUS),
Gustav Pedersen (HUS), Knut E. Kjørstad (UNN), Morten Vetrhus (SUS), Kirsten Krohg Sørensen (OUS),
Antonio Rosales (OUS), Jonny Hisdal (OUS – annet fagfelt) og representant fra NKKF styret som fungerer som
sekretær
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Representasjon:
NORKAR: Erik Mulder Pettersen (vara: Einar A. Brevik)
UEMS: Jarlis Wesche og Beate Viddal
ESVS: Erney Mattsson
ESVS trainee: Norge har under 10 LIS representert, og derfor ingen representant.
Nordic Diabetic Forum: Torbjörn Jonung
Den Norske Carotisstudien
Studien ble startet på initiativ fra NKKF og UNIKARD. Den er utarbeidet av NKKFs forskningsutvalg. Faglig
koordinator for studien er overlege Knut E. Kjørstad, UNN. Studien startet opp 1.april i år 2014 og inkluderte
pasienter i 1 år. Studien ble publisert i EJVS høsten 2017 (http://www.ejves.com/article/S1078-5884(17)304495/fulltext). NKKF ønsker å takke alle involverte med arbeidet de har lagt ned.
NKKFs Forskningsutvalget
Forskningsutvalget ble oppnevnt og formalisert med statuttendring på årsmøtet 2015. Erney Mattsson ble valgt
som interimleder frem til endelig valg av medlemmer på årsmøtet 2016. I etterkant har Erney Mattsson blitt valgt
til leder, og det er levert egen årsrapport for Forskningsutvalget 2016 – 2017 (se eget vedlegg sist i årsrapporten).
Høstmøte 2016
Årets karkirurgikurs var; Aktuelle bildemodaliteter – når og hvilke?
Kurset ble arrangert av karkirurgisk avdeling OUS – Aker.
Det var xx frie foredrag i 2016, sammenlignet med 27 frie foredrag i 2015.
NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med V-TECHs holdt av utdanningskandidat gikk til:
Anne Helene Krog et.al. med «Akutt fase-reaksjon etter laparoskopisk og åpen aortobifemoral bypass».
NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med BBrauns gikk til:
Peter Davik et.al. med «Kan peritoneum bli en arterie? Peritoneum som et arteriegraft i sau».
Det ble for fjerde gang avholdt et faglig symposium. Temaet var «Varicekirurgi i Norge». Faglig innlegg av
Lotte Klitfod (Gentofte universitetshospital), Gustav Pedersen (HUS), Thomas Hayes (OUS), Inge Glambek
(Haraldsplass Diakonale Sykehus) og Einar A. Brevik (Leder NKKF; Hamar sykehus).
For andre gang arrangert NKKF et minisymposium om stentgraft komplikasjoner, og som tidligere ble dette
veldig godt mottatt. Derfor vil dette bli en årlig begivenhet, og denne oppgaven vil rullere mellom de ulike
universitetssykehusene.
Vintermøtet 2018
Norsk karkirurgisk forening (NKKF) avholdt sitt 27. årlige vintermøte 16. – 19. mars i Trysil. Karkirurgisk
avdeling ved Hamar sykehus, Sykehuset Innlandet HF, stod for det faglige programmet med tema; Avansert
AAA behandling, Ekstraanatomisk og helt perifert. Innlegg ble holdt av flere nasjonale foredragsholdere, og
årets eksterne foredragsholdere var Prof. Dr. med. Mario L. Lachat (UniversitätsSpital Zürich) og Avd. overlege,
Dr. med. Tim Resch (Malmö).
Det var flere meget gode frie foredrag.
NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med MicroMed holdt av utdanningskandidat gikk til:
Øystein Hovi Rognerud et.al. med «Gjennomgang av EVAR og EVAS ved SiV HF Tønsberg siden oppstart
april 2015»
NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med V-TECHs gikk til:
Erney Mattsson et.al. med «Training of claudicants can also be harmful».
Det ble også arrangert et NORKAR-symposium.
NKKFs forskningsutvalg ved Erney Mattsson, Torbjörn Jonung og Gustav Pedersen presenterte mulige
nasjonale studier for fremtiden under NKKF-symposiet.
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Ved siden av et godt faglig program var det flere sosiale sammenkomster med blant annet uoffisielt karkirurgisk
norgesmesterskap i bowling, bowling for barna, bading og ski. Det var totalt omtrent 90 besøkende, inkludert 11
firmaer, 36 kursdeltagere, foredragsholdere og NKKF-medlemmer med familie.
Vintermøte 2018 arrangeres 1. – 4. Mars.
Karavdelingen ved Sykehuset i Østfold står for det faglige innholdet.
Web
Foreningens webside er på legeforeningen.no/nkkf. Publiseringsverktøyet oppleves lite brukervennlig. Det
oppleves som for tungvint, og styret jobber med å opprette en egen webløsning som vil være lettere å oppdatere
og tilrettelegge.
NKKF har også en egen Facebook side (www.facebook.com/norskkarkirurgiskforening) som oppdateres jevnlig.
Her legges ut aktuell informasjon om saker, kongresser eller arrangementer. Det er totalt 296 personer som
«liker» siden (83 i 2014, 135 i 2015, 239 i 2016).
NKKF disponerer også www.karkirurgi.org og www.carotis.no
Høringer
NKKF har gitt egne høringssvar til:
 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
 Regional plan for avtalespesialistområdet
I tillegg bidrar NKKF via NKF på høringer der det er naturlig, og NKKF har i perioden samarbeidet med NKF
om flere høringssvar.

Årsrapport fra Forskningsutvalget
Norsk karkirurgisk forening
Tidsperiode: 2016 – September 2017
Forskningsutvalget har i perioden 2017 - 2017 hatt flere møter, både fysiske møter og via Skype.
Møtevirksomhet 2016
 23.02 Skype
 04.03 Vintermøte i Trysil
 11.05 Skype
 19.10 Skype
 06.12 Gardermoen
Møtevirksomhet 2017
 26.01 Gardermoen
 31.08 Skype
Ved siden av disse møtene, så har undertegnede som leder for forskningsutvalget og prosjektkoordinator Dr
Knut Kjørstad hatt gjentatte samtaler per telefon og et personlig møte 06.10.16 i Tromsø for å organisere,
presentere og publisere den Norske Carotisstudien.
Forskningsutvalget har nå avsluttet den Norske Carotis studien ved å få den publisert on-line i EJVES. Tidligere
har den blitt presentert muntlig på ESVS møtet i København 2016. Den 06.06.16 var vi invitert til Helse- og
omsorg departementet (HOD) for å formidle funnene.
Vi har også gått ut aktivt for å formidle våre funn til følgende media: Dagens Medisin, Gemini, UNIKARD,
NRK P2 Ekko og forskning.no, samt leder for nevrologisk forening (Aamodt) og Prof. David Russell
(Hjerneslags-konferansen). Dette er pågående og man kan forvente seg ulike typer av oppmerksomhet.

- 25-

26.10.2017

Norsk Kirurgisk Forening

Årsrapport 2017

Det har også ved nevnte møter blitt utviklet en nasjonal studieprotokoll for å se på AAA kirurgi og skjult
diabetes. Studien har fått navnet ABANDIA studien. Den har fått REK godkjennelse 2017/1183 ved REK vest,
og koordineres av Gustav Pedersen ved Haukeland universitetssykehus. Målet er å starte studien etter
presentasjon på høstmøtet 2017.
Neste møte i forskningsutvalget blir 26.10.17 med følgende hovedtema:
1. Oppfølging av media, pakkeforløp ved hjerneslag i forhold til Carotis studien
2. Hva kan gjøres i forhold til LIS-legene, interessen for forskning og deltagelse på nasjonale og
internasjonale møter?
3. Skal vi begynne å se på noen flere prosjekter, i tillegg til ABANDIA studien, for å få kortere overlapp?
Prof. Erney Mattsson
Leder Forskningsutvalget

8.5 Årsrapport fra Norsk forening for gastro-enterologisk
kirurgi
Styret i NFGK har i 2017 bestått Ole H Sjo (leder), Anders Husby, Caroline Sagatun, Hanne Skoglund, Håvard
Thorsen og Usman Saeed (LIS-representant)
Som vararepresentanter: Hilde Gregussen, Jon Hjorthaug og Per Even Storli (valgt i 2016 etter frafall).
Det er avholdt ordinære styremøter den 28.01.17 (Legenes Hus), 20.04.17 (Gardermoen) og 07.09.17.
(Lillestrøm). Det vil også bli avholdt et styremøte 24.10.17. i forbindelse med Høstmøtet. Forøvrig har
arbeidsformen vært pr. e-post og telefon.
Revisorer:
Foreningens regnskap føres av Azets Insight AS og revideres av Kjelstrup & Wiggen ANS. Det er regnskapet for
2016 som fremlegges i revidert form til årsmøtet.
Valgkomite:
For perioden 2016 – 2017 består valgkomiteen av: Kristoffer Lassen (leder), Hans-Olaf Johannessen og JonHelge Angelsen.
Spesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi 2014-2017
Spesialitetskomiteen oppnevnes av sentralstyret etter forslag fra NFGK. Komiteen ble valgt på årsmøtet 2013, er
justert i løpet av siste året og består nå av: Arne Færden (leder), Jorun Sandvik, Uwe Conrad Agledal, Kristian
Eeg Storli, Elin Vermelid Thorsen, Andreas Edenberg (vara LIS), Arne Talseth (vara), Hans Gunnar Botnen
(vara).
Bedømmelseskomité høstmøteforedrag:
Bedømmelseskomiteen for gastrokirurgiske foredrag for Høstmøtet 2017 organiserer selv sitt arbeid og skal dele
ut tre priser som er reisestipend sponset av NFGK, hver på 20 000. Bedømmelseskomiteen består av Anne
Waage (leder), Christian Rushfeldt (UNN) og Anna-Christina Beuke (Haukeland).
Høringsuttalelser
Høringsuttalelser innad i Dnlf er koordinert gjennom NKF, slik at de kirurgiske fag kan komme med et felles
syn. NFGK har ikke levert selvstendige høringsuttalelser i denne perioden.
Økonomi og kontingent
Foreningens økonomi er god. Kontingenten kreves inn sammen med medlemskontingenten til Dnlf. Foreningen
hadde ingen store utgiftsposter i løpet av året bortsett fra Vårmøtet 20.-21. april Årsmøtet 2009 vedtok honorar
til styremedlemmene: kr 30.000 til leder, kr 10.000 til hver av de øvrige styremedlemmene.
Medlemmer
Foreningen har per 24.10.2017: 373 medlemmer.
Kommunikasjon
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E-post og www.legeforeningen.no/nfgk og/eller www.gastrokirurgi.no som begge fører til samme web-side er
enerådende som kommunikasjonsformer med medlemmene. Dnlf har markedsført MinSide og her finnes mye
informasjon. Vi har også prøvd å sende ut e-mail til våre medlemmer om aktuelle hendelser som kurs og
kongresser som styret mener er av interesse.
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. NFGK har kjøpt domenet
gastrokirurgi.no og opprettet egne nettsider under dette domenet. Dette vil pli presentert på Høstmøtet 2017.
Representasjon i andre fora
Ole Sjo representer foreningen i styret i Norsk Kirurgisk Forening. Han har også vært representant for NFGK i
gruppen for fagmedisinske foreninger (FaMe), samt medlem av Legeforeningens landsstyre.
Vårmøtet:
Årets Vårmøte bel avholdt på Gardermoen hvor NGICG i samarbeid med NFGK hadde ansvaret for programmet
begge dagene. Det ble besluttet at møtet skulle være et rent gastro-onkologisk møte slik grunntanken har vært fra
tidligere år. Programmet torsdag 20.04. var øsofagus- og ventrikkel cancer, og fredag 21.04. Nevroendokrine
tumores – NET. Møtet var godt besøkt med totalt 80 deltakere, og tilbakemeldingene var positive.
Kurs
NFGK har som mål å informere medlemmene om interessante kurs og gjøre det mulig å unngå kurskollisjoner
for arrangørene. Medlemmer og kursarrangører ved sykehus og universiteter oppfordres til å bruke
hjemmesidene og kurskalenderen. Dette tror styret kan bli enklere ved å ha egne frittstående nettsider som lett
kan revideres og oppdateres, og som er lett tilgjengelige for våre medlemmer.
Ny spesialitetsutdannelse i gastroenterologisk kirurgi
NFGK har etter forespørsel fra spesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi og Legeforeningen engasjert seg
i debatten om strukturen i ny spesialitetsutdannelse på bakgrunn av tidligere vedtak om avvikling av
hovedspesialiteten generell kirurgi og opprettelse av en vaktbærende hovedspesialitet i gastroenterologisk kirurgi
som inneholder læremål for både generell kirurgi, akutt kirurgi og den mer spesielle gastroenterologiske
kirurgien. NFGK har samarbeidet med NKF, Spesialitetskomiteene i generell og gastroenterologisk kirurgi samt
FUNK, Traumeutvalget i NKF og styret i den nydannede Norsk Forening i Kolorektal Kirurgi, og levert en felles
høringsuttalelse i samarbeid med DNLF til Helsedirektoratet.
Annen virksomhet
Foreningen var i 2016 med på opprettelsen av Norsk Forening for Kolorektal Kirurgi, NFKK som underforening
eller interessegruppe til NFGK etter forslag stillet ved Årsmøtet 2015. Stiftelsesmøte under Kirurgiske Høstmøte
2016 med opprettelse av et interrim styre som skulle virke frem til første ordinære årsmøtet under Kirurgisk
Høstmøte 2017.
Styret i foreningen vil fremme forslag til vedtak om opprettelse av et eget forsknings/utdanningslegat på kr.
100.000 for Årsmøtet/Generalforsamlingen den 25.10.17.

NFGKs priser innen gastroenterologisk kirurgi på Kirurgisk Høstmøte 2016
Prisene var på kr 20 000, -. Bedømmelse komiteen besto i 2016 av Anne Waage (leder), Trond Gjengstø og
Bjørn S Nedrebø/Marius Osaland. Bedømmelses komiteens besluttet følgende vinnere:
Prisen for beste kliniske foredrag innen gastroenterologisk kirurgi
Tronstad PK, Hume Simpson LV, Olsen B, Pfeffer F, Karliczek A
Gastrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen:
Verdien av rektoskopi til å oppdage lokalresidiv hos pasienter operert kurativt for cancer recti
Tronstad presenterte resultater fra et pasientmateriale stort nok til å ha vitenskapelig interesse og som har
potensiale til å endre klinisk praksis for oppfølging av denne pasientgruppen. Den billedmessige delen av
foredraget var balansert og av god kvalitet. Fremføringen var entusiastisk og presis og spørsmål fra salen ble
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godt besvart. Komiteen håper prisen inspirerer foredragsholderen til videre arbeid med kirurgiske fag både
klinisk og vitenskapelig.

Prisen for beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus innen gastroenterologisk kirurgi
Bringedal K, Refsum A, Husby A, Brudvik KW: Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus:
Overlevelse etter reseksjon av colon cancer stratifisert på embryologisk utgangspunkt.
Bringedal presenterte arbeidet på en klar og entusiastisk måte supplert med en vel tilpasset billedpresentasjon.
Foredraget engasjerte forsamlingen og førte til en interessant diskusjon.
Komiteen ønsker å gi honnør til kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus for et grundig klinisk arbeid med
utgangspunkt i eget pasientmateriale og for å fokusere på et aktuelt tema hvor resultatet genererer nye hypoteser
og forhåpentligvis stimulerer forfatterne til videre studier.
Prisen for beste eksperimentelle foredrag innen gastroenterologisk kirurgi
Brudvik KW, Fretland Å, Dagenborg V, Røsok B, Edwin B, Vauthey J-N, Bjørnbeth BA:
Seksjon for lever-og pancreaskirurgi og avdeling for tumorbiologi, instituttet for kreftforskning OUS,
Rikshospitalet
KRAS mutasjon og tradisjonelle risikofaktorer for å predikere overlevelse etter reseksjon av colorectale
levermetastaser

Brudvik presenterte et internasjonalt bredt sammensatt pasientmateriale med et stort antall leverreseserte
pasienter. Fremføringen ble gjort på en engasjert, overbevisende og lettfattelig måte hvor bruk av et nyutviklet
databaseoppsett ble demonstrert. Studien har stor klinisk interesse og kan bidra til å endre behandlingspraksis
innen feltet. Komiteen ønsker også å gi honnør til Brudvik for bruk av internasjonalt kontaktnett i
gjennomføringen av studien.

8.6

Årsrapport fra Norsk plastikkirurgisk forening

I 2016 fikk foreningen et nytt styre valgt på generalforsamlingen avholdt oktober 2015. Styret har bestått av
kasserer Stian Almeland, styremedlemmene Thomas Sjøberg og Hilde B Bjærke, nestleder Kjersti Ausen og
leder Christian Tiller.
Leder i foreningen har vært styremedlem i Norsk kirurgisk forening og Nordisk plastikkirurgisk forening.
Styremedlem Thomas Sjøberg gikk av som leder i Nordisk Plastikkirurgisk forening.
Valgkomite har bestått av Kim Tønseth, Helge Einar Roald og Pål Krøger
Internasjonale foreninger hadde følgende Norske kontaktpersoner: EBOPRAS/UEMS: Jørgen Utvoll, ISPRES:
Michael Schneider, EURAPS: Kjartan Arctander, ISAPS: Frode Amland, EQUAM: Hans Petter Gullestad
Foreningen hadde per oktober 2016 216 registrerte medlemmer.
Styremøter ble avholdt i januar, juni, august og oktober. Sistnevnte i forbindelse med høstmøtet og møtet i juni i
forbindelse med det nordiske møtet.
Angående økonomi så vises til separat rapport.
Av spesielle saker dette året har styret i 2016 samarbeidet med spesialistkomiteen angående nye spesialistregler
som skal implementeres i 2017.
Styret har også utarbeidet nye statutter for NPKF som ble vedtatt på generalforsamlingen. Og styret startet i 2016
arbeidet med å styrke plastikkirurgisk tilstedeværelse i NBCG
Vi har videreført endringen av høstmøtet med en utvidelse på onsdager fra kl 12 i samarbeid med
mammakirurgene. Arrangementet ble godt besøkt også i 2016 og vi ønsker å fortsette å arrangere felles seminar.
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Høstmøtet 2016 hadde godt med frie foredrag og vitner om et aktivt plastikkirurgisk miljø. Vi har også
videreført tradisjonen med en æresforelesning på torsdag i høstmøteuken før generalforsamlingen. I 2016 var
æren tildelt dr Hallvard Vindenes fra Haukeland Universitetssykehus. Fredagen ble det i foreningens regi
arrangert et symposium med temaene transseksualisme og estetisk intimkirurgi. Dette ble sett med styrets øyne
en stor suksess med godt faglig innhold og mange besøkende.
Det ble ikke arrangert noen andre møter i foreningens regi, men styret var på plass under det felles nordiske
møtet avholdt i Uppsala i juni.
Det er blitt arbeidet videre med hjemmesiden og det har vært lagt ut referat fra styremøter, generalforsamlinger
og retningslinjer fra de siste årene.
Christian Tiller
Kjersti Ausen
Thomas Sjøberg
Hilde Bjærke
Stian Almeland

8.7

Årsrapport fra Norsk thoraxkirurgisk forening

Styret (2015-2017): Alexander Wahba, leder; Per Erling Dahl, kasserer; Gry Dahle, sekretær, Per Snorre
Lingaas, varamedlem, Thomas Geisner, varamedlem
Kvalitetsutvalget (2014-2017): Venny Kvalheim, Kristian Bartnes, Asbjørn Karevold, Steinar Solberg (leder),
Johannes Bjørnstad, Rune Eggum.
Spesialistkomite (2014-2017): Terje Aas, Knut Kjørstad, Dag Ole Nordhaug (leder), Per Snorre Lingaas,
Nikolaos Gasiavelis (YLF). Vara: Rolf Busund, Arnt Fiane.
Repr. SATS (2016): Rune Haaverstad, Theis Tønnessen
UEMS: Dag Ole Nordhaug, Steinar Solberg
Styrearbeid
Møter er arrangert i forbindelse med NTKF Vårmøte 2017 og NKF Høstmøte 2016. Ellers har kommunikasjon
foregått ved personlig kontakt, via telefon eller e-mail. Forespørsler og informasjon fra styret til medlemmene
har blitt formidlet via e-mail, via Dnlfs SMS-varsling eller via vår hjemmeside www.legeforeningen.no/thorax.
Kvalitetssikringsarbeid
NTKF’s Nasjonalt Hjertekirurgiregister har blitt overført til Norsk hjertekirurgiregister i regi av OUS underlagt
Nasjonalt Hjerte-kar register. NTKF Nasjonalt Thoraxkirurgiregister har blitt oppdatert etter forutsetningene.
Videre utvikling av thoraxkirurgiregister skal diskuteres ved årsmøtet 2017.
Medlemmer: Foreningen har 100 registrerte medlemmer.
Høringer: Alle høringer er besvart via NKF.

Foreningens utvalg og annen representasjon: En oversikt fremlegges på årsmøtet.
Økonomi
Foreningens økonomi er fortsatt stabil. Det er balanse mellom inntekter og utgifter. Regnskapet er tillagt VISMA
noe som medfører en del utgifter. Det har vært kommunikasjonsproblemer med VISMA grunnet
svangerskapspermisjon osv.

- 29-

26.10.2017

Norsk Kirurgisk Forening

Årsrapport 2017

Vårmøtet 2017
Et vellykket vårmøte-arrangement ble avholdt 21. april. Vårmøtet ble arrangert på Radisson Blu Scandinavia
Hotel med følgende program:
-

Quality improvement in cardio-thoracic surgery. D. Pagano, Birmingham Alternative surgical
techniques for end-state heart failure patients. (J. Braun, Leiden)
Reduced surgical volume in cardiac surgery – challenges for safe practice in small volume centers. D.
Pagano, Birmingham
Surgery in patients with stage IIIa lung cancer. Jesper Andreasson, Lund
How can we improve treatment for stage IIIa lung cancer in Norway. Per Magnus Haram, Trondheim
Advanced transcatheter treatment in valve disease – what’s in it for the surgeon? J. Kempfert, Berlin
Advances transcatheter valve treatment in Norway. G. Dahle, Oslo

________________________________________________________________________

8.8

Årsrapport fra Norsk nevrokirurgisk forening

Årsberetning fra Styret til Generalforsamlingen 27.10.17

1. Styret: Styret ble valgt på generalforsamlingen 23.10.15.
I.
Frode Kolstad – leder
II.
Jens Much-Ellingsen – kasserer
III.
Mads Aarhus – sekretær
IV.
Ruby Mahesparan – styremedlem
V.
Oddrun Fredriksli – styremedlem
VI.
Ulrikke Wiig – styremedlem
Styret har hatt fem styremøter (13.01.17, 30.03.17, 09.06.17, 14.09.17, 25.10.17), e-mail korrespondanse, for å
gjennomføre arbeidet.
Leder har deltatt og representert nevrokirurger på tre møter i Norsk kirurgisk forening (behandlet ca. 40 saker)
samt deltatt på en Spekterkonferanse.
2. Styret har jobbet med følgende saker:
a. Høstmøte 2017


Styret fikk gode tilbakemeldinger fra alle avdelinger for høstmøte 2015. Basert på dette blir
møtet igjen arrangert i samarbeid med Congress-Conference AS.



Styret besluttet å ha Barnenevrokirurgi, "current concepts and future prospects" som tema for
Vilhelm Magnus symposiet 2017. Det er lenge siden barnenevrokirurgi var tema på høstmøtet.
(Tumor 2011, Spinal 2012, Vaskulær 2013, Skallebasis 2014, Traume 2015, Funksjonell
nevrokirurgi 2016)



Bjørvika Konferansesenter var i år tilgjengelig så vi valgte å flytte møtet tilbake hit, selv om
Oslo Kongressenter i Folkets hus på Youngstorget fungerte rimelig bra sist år. Dette er basert
på tilbakemeldingene fra Høstmøtet i 2016.



Øl og Krøll var på Restaurant Südöst (Trondheimsvegen 5) sist år. Dette fungerte bra, men det
var litt trangt og litt høyt støynivå. Årets arrangement ble derfor flyttet til Ringnes ølsenter.
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Styret har samarbeidet med Norsk ortopedisk forening/Spinalkirurgisk forening om å ha et
felles spinalt symposium. Norsk nevrokirurgisk forening betaler da en årlig sum på 10.000.- for
deltagelse. Pengene går til arrangement, inviterte forelesere, samt deltakeravgift for
nevrokirurger. Tilbakemeldingene fra sist år var relativt kritiske både når det gjaldt emne
(saggital balanse) og invitert foreleser. Årets emne ble derfor ”Ischas” noe som passer bedre
for både nevrokirurger og ortopeder.

b. Høringsuttalelser
Styret har gitt uttalelser i en del høringer fra DNLF. De fleste saker er svart ut i samarbeid med Norsk
kirurgisk forening, da har vært ønsket med felles uttalelser. I egne høringsuttalelser har vi spesielt hatt
innspill om:


Innholdet og strukturen av den nye spesialiststrukturen som nå er i ferd med å bli
gjennomført. Vi har i den anledning hatt en artikkel i Dagens Medisin - der vi frontet
nødvendigheten av obligatoriske nasjonale kurs og obligatoriske operasjonslister.



Vi har respondert på det nye forslaget på Nasjonal faglig retningslinje for behandling
og rehabilitering ved hjerneslag. Det var spesielt to aspekter som vi påpekte: 1)
Manglende fokus på behandlingen av subarachnoidalblødninger. 2) De nye
retningslinjene burde ha inneholdt en ryddig oversikt over når en nevrokirurgisk enhet
skal kontaktes, samt hastegraden.

c. Hjernerådet
Norsk nevrokirurgisk forening har meldt seg inn i Hjernerådet. Hjernerådet har som formål å arbeide
med saker av felles interesse for alle som har befatning med hjernesykdommer og/ eller studier av
hjernefunksjoner. Henrik Peersen er styreleder. Vi har deltatt på to møter.
Nasjonal handlingsplan for behandling av ”hjernesykdommer”

8.9 Årsrapport Norsk urologisk forening
Årsrapport ikke mottatt.

SAK 9
Prisutdeling Kirurgen og utdeling av stipend fra Malthes
legat

SAK 10
Saker forelagt av styret
10.1

NKFs forhold til Nordisk kirurgisk forening og
evt. eierskap i Scandinavian Journal of Surgery.
Tilhørighet til Nordisk kirurgisk forening - bidra
til stipendordningen. Presentasjon ved Jon Arne
Søreide.
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10.2

Vedtak av utformede vedtekter for FUNK

10.3

Forslag til nye æresmedlemmer
Saken blir redegjort for muntlig

10.4

Informasjonsfilm om spesialistutdanningen –
søknad fra FUNK

10.5

Vedtektsendringer:
•
•
•
•

Vedtektsendring om at medlemmene i NKF blir medlem
av Nordisk kirurgisk forening – som en del av § 4 av
dagens vedtekter.
Vedtektsendring av § 9 om styret i NKF. Ny vedtekt om
at styremedlemmer har møteplikt evt. ved
vararepresentant.
Vedtektsendring om at også representant fra
Traumeutvalget blir styremedlem i NKF.
Vedtektsendring om at en lege i kirurgisk utdanning
representeres ved leder av Foreningen for Unge Norske
Kirurger, med nestleder som vara.

SAK 11
Valg av NKF styre, spesialitetskomité og valgkomité
Valgkomiteen presenterer.

SAK 12
Regnskap 2016
SAK 13
Budsjett / Prognose 2016, Budsjett 2017
SAK 14
Årsmøtet 2018
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Vedlegg 1

Referat fra årsmøte i Norsk kirurgisk forening
27. oktober 2016
Sak 1

Åpning av møtet
Inge Glambek ønsket velkommen.

Sak 2

Valg av møteleder, godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent og Anna-Christina Kobbelgaard Beuke ble valgt som
møteleder ved akklamasjon.

Sak 3

Årsberetning fra styret
Leder av Norsk kirurgisk forening, redegjorde for foreningens arbeid det siste
året. NKF har arbeidet med Nasjonal sykehusplan og med den nye
spesialitetsstrukturen og faglig innhold i spesialiteten gastrokirurgi.
Se årsmeldingen fra 2015-2016.

Sak 4

Rapport fra Spesialitetskomiteen i generell kirurgi
Se årsmeldingen fra 2015-2016.

Det ble satt flere spørsmål fra generalforsamlingen oppsummert slik:


Hva blir lagt i definisjonen av begrepet bakvaktskompetanse,



hvordan kan en gastrokirurg oppnå samme kompetanse som en generell kirurg og



vil akutt kirurgi bli en ekstrakompetanse i gastrokirurgi.

Det ble pekt på fra salen at dette også er en farlig utvikling og at man kan måtte ende opp med
å måtte importere leger med akutt kirurgisk kompetanse fra utlandet.

Det ble også nevnt at denne diskusjonen ikke faller under en sak på agendaen, og må derfor
avsluttes.

Besvarelsene ble oppsummert: den europeisk er definisjonen av akutt kirurgi er lagt opp til at
det blir tolket som egen spesialitet, ettersom det blir et kompetanseproblem hvis akutt kirurgi
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blir lagt på gastrokirurgi. Dette er en viktig diskusjon som må tas og man må tenke bredere en
egen spesialitet ettersom dette gjelder behandlingskompetanse.

Det blir videre satt spørsmålstegn til om foreningen har gitt opp å kjempe for et alternativ til
spesialiststrukturen.

Leder av NKF bekrefter til generalforsamlingen at innspill på dette området er høyst
velkomment, og oppfordrer representanter fra de kirurgisk fagmedisinske foreningene til å
delta på fagseminaret 28. oktober for å ta denne diskusjonen videre.

Forslag ble fremmet fra Jon Haffner: styret i NKF henvender seg til Legeforeningen for å si
at alternativet som nå er forelagt vedrørende den nye spesialitetsstrukturen ikke er
tilfredsstillende og Legeforeningen må ta dette videre.
Avstemming: Klart flertall, 5 stemmer imot - Forslag vedtatt.

Sak 5

Rapport fra Norsk Thoraco-laparoscopiforening (NTLF)
Se årsmeldingen for 2015-2016.

Sak 6

Rapport fra Traumeutvalget i NKF
Se årsmeldingen for 2015-2016. Leder for Traumeutvalget, Tina Gaarder,
nevner at det er et kommunikasjonsproblem i gruppen. Det er ingen
kommunikasjon og det er kun et par medlemmer inkludert lederen som er
interessert i traumekirurgi.

Forslag ble fremmet fra leder for Traumeutvalget, Tina Gaarder: Traumeutvalget opphører,
gitt at traumeutvalget får en representant i styret.

Forslaget blir begrunnet med at det er viktig med en representant i styret som representerer
problemstillingen med akutt kirurgi.

Det oppstår uenigheter i generalforsamlingen vedrørende forslagets form, lovlighet av forslag
iht. foreningens vedtekter og om NKF styret kan ha et medlem som ikke representerer en
fagmedisinsk underforening (spesialitet). Det blir påpekt at diskusjonen er ugyldig ettersom
forslaget ikke foreligger på sakslisten.
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Forslag ble fremmet av Jon Haffner: Representant fra Traumeutvalget kan få en
observatørpost på styret i NKF, men ikke sitte som medlem med stemmerett.
Avstemming: Klart flertall, 4 mot og 1 unnlater - Forslag vedtatt.

Sak 7

Rapport fra Foreningen for unge norske kirurger
Se årsmeldingen for 2015-2016. Leder John Christian Glent gjennomgår
årsmeldingen. Leder presiserer entusiasmen blant LIS for FUNK og at det var
over 30 deltagere på FUNK sitt årsmøte 26. oktober 2016. FUNK er bekymret
for 'common trunk' spesialiseringsløp og utviklingen av gastrokirurgi, derav
kvaliteten på bakvaktskompetanse. FUNK ser organisasjonsbehovet for en
felles plattform for alle spesialitetene, slik at LIS skal kunne involvere seg mer
og lettere orientere seg.

Sak 8

Rapport fra de fagmedisinske foreningene
Se årsmeldingen for 2015-2016.
Leder for Barnekirurgi, Live Lundar, presenterer årsrapporten.

Leder for Karkirurgisk forening, Einar Andre Brevik, presenterer
årsrapporten.

Leder, for gastroenterologisk kirurgi, Ole Helmer Sjo, presenterer
årsrapporten. Foreningen har økonomisk overskudd, det er derfor lagt frem
planer om å opprette et fond, hvor enkelt personer kan søke om støtte til
prosjekt som fremmer faget. Det har også blitt opprettet en interessegruppe for
kolorektal kirurgi.

Kommentar fra Jon Haffner: Foreslår at det bør være referat fra årsmøtene til
underforeningene i årsmeldingene til NKF. Dette noteres av sekretariatet og vil bli etterspurt
for utformingen av årsmeldingen 2017.

Sak 9

Prisutdeling Kirurgen

Kirurgens pris 2016 ble tildelt følgende artikkel:
”Utvikling i onkologisk hode-hals rekonstruktiv kirurgi”.
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s. 163, Nr 3- 2015 Plastikkirurgi – Medfødte misdannelser og traumer
Forfatterne var Kristian Sørensen, Olav Jetlund og Hans Erik Høgevold

Sak 10

Saker forelagt av styret
10.1

Fremlegg fra utvalget som har utredet Norsk kirurgisk forenings
rolle til Legeforeningen. Utvalget består av: Arne-Christian Mohn,
Tom Glomsaker, Christian Beisland og Tina Gaarder

Denne saken ble vurdert på NKF sitt styremøte, hvor det ble vedtatt at det ikke skal være noe
fremlegg av utredningen på årsmøtet 2016. Utredningen har blitt satt på vent, ettersom det har
vært mye arbeid med utformingen av spesialistutdanningen. Leder Inge Glambek, oppfordrer
gruppen til å fortsette dette arbeidet til neste år i lys av det som skjer med
spesialistutdanningen. Leder informerer også om det pågående prosjektet i Legeforeningen
om utformingen av den fagmedisinske aksen.

10.2

NKFs forhold til Nordisk kirurgisk forening og evt. eierskap i
Scandinavian Journal of Surgery

Det ble orientert og diskutert hva Nordisk kirurgisk forening og Scandinavian Journal of
Surgery er - de to er uavhengige av hverandre. Det ble kommentert fra generalforsamlingen at
generalforsamlingen må først ta stilling til om NKF styret kan delta i eller bidra til
internasjonale organisasjoner og tidsskrift, før det blir vurdert hvilke. Det var også flere
ytringer for at man må delta hvis man vil være med på å forme utviklingen i de nordiske
landene.

Forslag ble fremmet av Tom Gerner: saken bør utsettes til neste årsmøte og NKF styret må
behandle dette videre.
Avstemming: Klart flertall, 1 mot - Forslag vedtatt.

10.3

NKFs tilknytning til British Journal of Surgery Society som
privilegert eller assosiert medlem

Det ble igjen kommentert fra generalforsmalingen at generalforsamlingen må først ta stilling
til om NKF styret kan delta i eller bidra til internasjonale organisasjoner og tidsskrift, før det
blir vurdert hvilke.
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Forslag ble fremmet: styret oppfordres til å undersøke hva tilknytningen innebærer og komme
med alternativer.
Avstemming: Klart flertall – Forslag vedtatt.

10.4

Vedtak av utformede vedtekter for FUNK styret

Det var flere kommentarer fra generalforsamlingen vedrørende utformingen av vedtektene til
FUNK. Vedtektene vil derfor bli lagt frem til godkjenning av generalforsamling på årsmøte
2017, etter tilbakemeldingene fra foreningens medlemmer har blitt vurdert. Det vil også bli
presentert et budsjett for FUNK på årsmøte 2017.

10.5

Forslag til nye æresmedlemmer

Årsmøtet utnevnte Jon Arne Søreide som æresmedlem. Jon Erik Grønbech holdt en
presentasjon hvor han la frem begrunnelsen for valget.

Sak 11

Regnskap 2015

Regnskapet for 2015 var godkjent av revisor på årsmøtet og det ble godkjent av
generalforsamlingen.

Sak 12

Budsjett / Prognose 2016, Budsjett 2017

Økonomiansvarlig, Lars Vasli la frem budsjett og prognose. Norsk kirurgisk forening har
stabil økonomi:


Det blir arbeidet med å sette opp et budsjett til FUNK.



Det kan få innvirkninger på økonomien at flere spesialiteter blir hovedspesialiteter
fordi foreningen vil miste tilleggs kontingenter på dette.



Kirurgen er en stor utgift, det må vurderes om denne kan driftes med rimeligere
leverandører.



Arrangering av Høstmøte. Lars Vasli varsler at det er på tide at han må gi seg som
arrangør og ber foreningen vurdere andre overtagere eller alternativ.

Sak 13

Årsmøtet 2017

Det blir uke 43. Det kan ikke settes en dato og et sted nå, ettersom dette avhenger av hvordan
det blir med Høstmøtet i 2017.
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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.
Forslag til nye æresmedlemmer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
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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.
Årsmøtet velger to revisorer for 2 år om gangen.
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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.
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.
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§ 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.
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.
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§ 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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Vedlegg 4
Vedtekter Forening for Unge Norske Kirurger
Vedtatt på Årsmøtet 2017 og godkjent av Norsk kirurgisk forening samme år.
§ 1 Om Forening for Unge Norske Kirurger
4. Foreningens navn er Forening for Unge Norske Kirurger, forkortelsen
FUNK kan brukes.
5. Foreningen er for leger under spesialistutdanning i generell kirurgi, gastrokirurgi,
urologi, karkirurgi, thoraxkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, barnekirurgi,
plastikkirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, fremtidige kirurgisk DEL 2 og DEL 3 i nevnte
spesialiteter.
6. Foreningen ble stiftet 22. oktober 2015 og er en underforening av Norsk Kirurgisk
Forening - NKF.
§2 Foreningens formål
2.1. Ivareta og fremme utdanningskandidatenes faglige, utdannelsesmessige og
organisatoriske interesser under spesialistutdanningen.
2.2.

Jobbe for samarbeid med andre foreninger nasjonalt og internasjonalt, som har
tilsvarende formål.

§3 Medlemskap
3.1
Alle, og kun, leger i spesialisering som er medlem av Norsk Kirurgisk Forening er
medlem av FUNK.
3.2

Foreningen kan kreve inn egen medlemskontingent.

3.3

Utmeldt regnes de medlemmer som etter vedtektene ikke lenger kvalifiserer for å
være medlem.

3.4

Det kan tildeles æresmedlemskap til personer som har gjort en særlig innsats for
å fremme foreningens mål, jf. paragraf 2. Dette begrenser seg ikke til
definisjonene under punkt 3.1.

§4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Den avholdes hver høst.
4.1

Dagsorden skal inneholde følgende punkter:
● Valg av ordstyrer og referent.
● Godkjenning av innkalling og fullmakter.
● Beretning og godkjenning av beretning fra forrige generalforsamling.
● Årsrapport fra styret.
● Saker fremlagt av styret.
● Saker fremlagt av medlemmer.
● Godkjenning av regnskap og budsjett.
● Eventuelt valg til styret, komiteer, utvalg og internasjonal
representasjon.
● Fastsettelse av tid og sted for neste generalforsamling.
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4.2

Ethvert medlem kan fremme saker til behandling, men senest 4 uker før
generalforsamlingen.

4.3

Saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før
generalforsamling.

4.4

Avgjørelser på generalforsamlingen treffes ved enkelt flertall, med unntak av
endringer i Vedtektene som krever ⅔ flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens
stemme avgjørende.

4.5

Avstemning skjer skriftlig, eventuelt elektronisk, eller ved akklamasjon hvis det
bare er et forslag eller en kandidat.

§5 Valg
5.1
Valgkomiteen oppnevnes av styret for ett år av gangen.
5.2

Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og evt til komiteer, utvalg og/eller
representasjon. Generalforsamlingen kan også fremme kandidater.

5.4.

Styret har fullmakt til å oppnevne representanter til komiteer og utvalg hvis slike
ikke er valgt av Generalforsamlingen.

§6 Styret
6.1
Mellom generalforsamlingene ledes foreningen av et styre som er ansvarlig
overfor Generalforsamlingen.
6.2

Alle medlemmer i Forening for Unge Norske Kirurger kan velges til styret.

6.3
6.4

Styret består av 6 medlemmer, med 3 varamedlemmer.
Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler medlemsmassen med
hensyn til kjønn, geografi og spesialitet.

6.5

Generalforsamlingen velger leder, nestleder og styremedlemmer.

6.6

Leder og nestleder er utdanningskandidatenes representant og varamedlem til
styret i NKF

6.7

Styremedlemmene velges for to år og kan gjenvelges for ytterligere én toårs
periode. Valgperioder som varamedlem regnes ikke med i dette.

6.8

Dersom et styremedlem/varamedlem fullfører spesialistutdanning i perioden
han eller hun sitter i styret, kan vedkommende sitte perioden ut.

6.9

Hvis et styremedlem/varamedlem fratrer i valgperioden kan styret utpeke et nytt
styremedlem/varamedlem frem til neste generalforsamling.

6.10

Det tilstrebes at minimum to styremedlemmer byttes ut hver toårs periode.
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6.11

Det skal være minst fem medlemmer tilstede for at Styret skal være
beslutningsdyktig. Fullmakt, fysisk og digital tilstedeværelse likestilles. Ved
stemmelikhet har den som leder møtet dobbeltstemme.

6.12

Det skrives protokoll innen 14 dager fra alle styremøter. Protokollen skal sendes
ut til alle styremedlemmer til godkjennelse så snart den er ferdig

§7 Økonomi
7.1
FUNKs økonomi baseres i hovedsak på tilskudd fra NKF, men kan suppleres med
medlemsavgifter og andre inntekter.
7.2

FUNK sitt budsjett foreslås av Styret, men må vedtas av NKF.

7.3

FUNK fører eget regnskap.

7.4

I perioder med høy aktivitet, ved spesielle prosjekter etc, kan foreningen søke om
støtte fra NKF eller tredje part. Støtte fra eksterne gjøres etter Legeforeningens
retningslinjer.

§8 Endring av vedtekter
Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling etter å ha vært på sakslisten og det kreves ⅔ flertall av de avgitte
stemmene.
§9 Ekstraordinær generalforsamling
9.1
Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles dersom tre av FUNKs
styremedlemmer eller en femtedel av medlemmene begjærer det skriftlig eller
elektronisk.
9.2

Skriftlig eller elektronisk innkallelse til ekstraordinær generalforsamling skal
skje med minst 14 dagers varsel til avholdelse, senest 4 uker etter
begjæringsdato.

§10 Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på generalforsamling. Blir oppløsning
vedtatt med minst ⅔ flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med ⅔ flertall.
Evt aktiva overføres NKF.
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