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SAK 3

Årsberetning fra styret 2017 - 2018
1. Styrets virksomhet i perioden
Styret har avholdt 2 styremøter i perioden, og behandlet rundt 20 saker. Referater fra
styremøtene ligger på legeforeningens hjemmesider. Mer enn tidligere, har kommunikasjonen
mellom styremøtene foregått via e-mail.
To 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. Høsten 2017 ble det valgt representanter for
2018 og 2019, det ble Cato Kjærvik, leder i Norsk ortopedisk forening, Agnethe Lund fra
Norsk gynekologisk forening, John-Christian Glent fra FUNK og Inge Glambek, leder i
Norsk kirurgisk forening.
Mye av styrets virksomhet dreier seg fortsatt 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 egen spesialitet, men det arbeides nå med en ny spesialitet i
generell akutt kirurgi. Dette kommer etter oppfordring fra NKF som har sett store problemer
med å opprettholde vaktberedskap på norske sykehus dersom en slik generell spesialitet
forsvinner. Den nye utdanningsformen vil ikke gi bakvaktskompetente kirurger etter del 2,
noe som hadde vært ønskelig.
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, diskuteres fortsatt.
Kravet om forskriftfestede prosedyrelister har vært samstemmig fra alle prosedyretunge
spesialiteter, og NKF har frontet dette kravet i et brev til Helse og omsorgsdepartementet.
Kravet ble også gjentatt i en resolusjon fra legeforeningens landsstyre, også dette etter
initiativ fra NKF. Dessverre er ikke dette kravet tatt til følge, og de nye forskriftene er vedtatt
uten at prosedyrelister er forskriftsfestet.
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b. Nordisk kirurgisk forening
NKF har vært representert på årets styremøte i Nordisk kirurgisk forening. Fjorårets årsmøte
vedtok at det opprinnelig avtalte beløp på 5 Euro per medlem, skulle betales, og dette er gjort.
Videre medlemsavgift er ikke vedtatt, men NKF vil fortsatt være medlem i den nordiske
foreningen. Det er ønskelig fra styret i Nordisk kirurgisk forening at landenes foreninger for
LIS også er representert på styremøtene.
c. Kirurgisk høstmøte og kirurgmiddagen
Kirurgisk høstmøte 2017 ble for første gang avholdt på Lovisenberg. Dette var for den faglige
delen svært vellykket, mens industrien ikke var helt fornøyd med lokalitetene. Det tas opp på
årets årsmøte hvor og hvordan høstmøteuken skal arrangeres i fortsettelsen, og evt. om det må
innføres en kongressavgift.
Kirurgmiddagen ble nok en gang en suksess i 2017, og som i fjor har styret bestemt at
ansvaret for arrangement av middagen 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 NKF’s offisielle hjemmeside.
NKF’s sider på Legeforeningens hjemmesider skal ha tydelige linker til Kirurgen.no, og det
er her medlemmene vil finne aktuelle oppdateringer. Nettsidene vil bli omformet noe slik at
de vil være mest mulig ensartet med andre fagmedisinske foreninger. Legeforeningens ITavdeling hjelper med dette.
e. NKF som forening
Det er fortsatt en tydelig tendens at de ulike kirurgiske fagmedisinske foreningene er mer og
mer konsentrert om sine egne fagfelt. Dette er forståelig. Noen av de kirurgiske spesialitetene
vurderer å gå ut av NKF, evt. også arrangere egne høstmøter. 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 910 mindre foreninger. Dette diskuteres fortløpende i styret.
f. Kloke valg
NKF har vært deltagende i forberedelsene til legeforeningens kampanje «Kloke valg»
(Choosing wisely). Den retter seg mot unødvendig bruk av medisinske tjenester, både
behandling og diagnostikk. Våre fagkirurgiske foreninger er oppfordret til å finne områder der
det kan være aktuelt å oppfordre til mindre (noen ganger også mer) bruk av medisinske
tjenester. Kampanjen er helt i startfasen, og vi vil fortsatt arbeide med dette.
g. Faglandsråd, legeforeningens fagmedisinske søyle
NKF’s leder har vært med i arbeidsgruppen som har jobbet med en ny fagmedisinsk søyle i
legeforeningen. Dette arbeidet har resultert i etablering av et faglandsråd der alle
legeforeningens 49 fagmedisinske foreninger er representert. Første møte holdes 26.
september. Representasjon på legeforeningens landsstyremøte blir uendret, de fagmedisinske
foreningene skal fortsatt bare ha 20 representanter der.
h. FUNK
FUNK ble opprettet på årsmøtet i 2015, og har vært aktive i sitt tredje år. Lederen, JohnChristian Glent, har vært til stede på alle NKF’s styremøter og på Legeforeningens
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landsstyremøte. Dette har definitivt vært et godt og kjærkomment tilskutt til vår forening, og
til stor hjelp i behandlingen av viktige saker for NKF. 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 1526 medlemmer, hvorav 844 er leger med spesialitet, 461 leger uten spesialitet,
69 er pensjonister under 75 år, 152 er pensjonister 75 år og eldre, og 98 er assosierte
medlemmer.
Styrets sammensetning:
Leder: Inge Glambek Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen
Nestleder John- Christian Glent OUS, Ullevål sykehus, leder FUNK
Styrerepresentanter:
Representant for generell kirurgi Terje Lund- Iversen OUS
Norsk barnekirurgisk f. Live Lundar Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Norsk forening for bryst og endokrin kirurgi Ellen Schlichting, OUS
Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi Ole Helmer Sjo, OUS Aker sykehus
Norsk ortopedisk forening Cato Kjærvik UNN Bodø
Norsk urologisk forening Anja Jacobsen Løvvik OUS
Norsk karkirurgisk forening Øystein Hovi Rognerud Sykehuset i Vestfold
Norsk nevrokirurgisk forening Frode Kolstad Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Norsk plastikkirurgisk forening Kjersti Ausen, St Olavs hospital Trondheim
Norsk thoraxkirurgisk forening Gry Dahle OUS
Traumeutvalget: Christine Gaarder OUS, Ullevål
Økonomiansvarlig/ regnskapsfører Lars Vasli Lovisenberg Diakonale sykehus
Redaktør Kirurgen Usman Saeed Vestre Viken, Drammen sykehus
Leder for Norsk Thoraco- Laparoskopisk forum: Bjørn Edwin Oslo Universitetssykehus
Representant til UEMS Tom Glomsaker Oslo Universitetssykehus
Representant Norsk førstehjelpsråd: Styret er kontaktorgan, representert ved Kari Schrøder
Hansen i legeforeningens fagavdeling
Rådgivende gruppe for Sykehusutbygging Styret er kontaktorgan
Sekretær: Hedda Maurud Dnlf sekretariat
Valgkomite:
Leder Olaug Villanger Oslo Universitetssykehus
Medlemmer Brynjulf Ystgaard St. Olavs hospital, Trondheim
Odd Grenager Akershus universitetssykehus
Revisorer:
Kjellstrup & Wiggen A/S
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3. UEMS (Union Europenne des Medicins Spesialistes)
Tom Glomsaker er NKFs representant til EUMS, oppnevnt av Legeforeningens sentralstyre.
Styret har ønsket at det oppnevnes en representant fra FUNK som andre representant innen
den kirurgiske faggruppen.

SAK 4
Årsrapport fra Spesialitetskomiteen i generell
kirurgi
ÅRSRAPPORT 2017
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 3 møter i 2017. 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. Komiteen har vært representert i spesifikke prosesser i Forum for
læringsmål i Hdir, Dialogmøte i Hdir om generell og akuttkirurgi og deltatt på diverse seminarer om læringsmål og
spesialitetstruktur. Komiteen har også levert relevante høringssvar inn i disse prosessene.
Det ble på NKF sit 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. Også 2017 var preget
av å følge opp dette seminaret og jobbe med å få revurdert tidligere beslutninger.
Leder av Spesialitetskomiteen har deltatt på 2 møter i Section of Surgery, UEMS, som nasjonal delegat og også vært en del
av Spesialitetsrådet.

2

Spesialistreglene
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- 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 er videreført fra 2016 i hele 2017 og inn i 2018.
Komiteen sluttførte våren 2018 et langt arbeid med revisjon av attestasjonsskjema, læringsmål, kompetansekrav og
læringsaktiviteter i generell kirurgi og forslaget ble sendt via Legeforeningen til Helsedirektoratet. I skrivende stund er det
fortsatt ingen avklaring på om Generell kirurgi videreføres i ny spesialitetsstruktur.
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 har gått ut. 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 basale 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. Stavanger har i 2017/2018 hatt hospitanter på BSS kurs og forventes starte opp i
løpet av 2018 eller 2019 med egne kurs. Videre arbeid må påregnes i 2018/2019 når avklaring kommer om hva som skal
skje med generell kirurgi.
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.

5

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 en Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopi i Trondheim (NSALK). Denne
kompetansetjenesten 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
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tilgang til lokale simuleringsløsninger som systematisk brukes. Nye teknologier, f eks utviklede hjemmesimulatorer kan
være spennende alternativer til dagen tradisjonelle løsninger. Det er tatt initiativ for å teste ut dette i 2017 i et dedikert kurs
med kandidater med lite erfaring. (Omvendt ansinitetsprinsipp for opptak på kurs). NSALK har også økt kapasiteten på
basale kurs for å imøtegå økende behov.
Etter komiteens oppfatning er ikke simulator trening i grunnleggende kirurgisk opplæring 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 mange 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. Dette er
uendret fra foregående år. 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 noen forbedringer, etter at vi 2014 og 2015 gikk gjennom alle
Serus rapporter nøye og ga klare tilbakemeldinger. Allikevel har vi underkjent et antall rapporter 2016/17, fordi det rett og
slett ikke har vært tilfredsstillende. Kan virke som noen nå begynner å miste motivasjonen for å rapportere tilfredsstillende i
Serus, med begrunnelse av at det er usikkerhet knyttet til Serus som system og også Spesialitetsstrukturen.
Fortsatt bruker vi mye tid til 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.

7

Besøk spesialitetskomiteen har gjennomført
- Hvor?
- Konklusjon?
- Spesielle utfordringer?
Komiteen har hatt tilsynsbesøk, Fredrikstad, Tønsberg, Diakonhjemmet, Kristiansand, Arendal, Stavanger og Førde.
Konklusjonen er at alle har utfordringer med å tilby en god generell kirurgisk utdanning. Det er forskjeller mellom de små
og store enhetene. De store enhetene 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 på de største sykehusene og utdanningen blir dermed ineffektiv. Dessuten har flere av de største sykehusene 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 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. Dette er
de samme utfordringene som vi har sette også tidligere år.

8

Søknader fra sykehusavdelinger og institusjoner om godkjenning som
utdanningsinstitusjoner eller endring av godkjenningsstatus
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Vi har tidligere besøkt Helgelandssykehuset og det er gjort anbefalinger om økning av tellende tjeneste i Sandnessjøen.
Helsedirektoratet har godkjent 4,5år under forutsetning av at det er etablert rotasjonsordninger i HF, slik at kandidaten kan
få nødvendig bredde og volum.
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 også 2017 økte forespørslene betydelig og vi avga 19 sakkyndiguttalelser mot 29 i 2016.
Dette kan selvsagt skyldes at det er flere norske søkere og at overgangsordningen for gamle regler var ute ved 31.12.16.Vi
har nok sett et etterslep gjennom 2017.
I følge Anders Taraldset i Legeforeningen ser det slik ut ang spesialistgodkjenninger:
«Det var totalt 75 spesialistgodkjenninger i generell kirurgi i 2017, det nest høyeste antallet noensinne. Dette har bare vært
høyere i 2009, men den gang var nesten halvparten av spesialistgodkjenningene konverteringer (39 etter norske regler og
37 konverteringer, totalt 76 spesialistgodkjenninger i 2009). I 2017 ligger andelen konverteringer relativt lavt (61 etter
norske regler og 14 konverteringer, totalt 75 spesialistgodkjenninger i 2017). Så langt i 2018 ligger antallet
spesialistgodkjenninger mye lavere enn i 2017, med bare 24 så langt i 2018 (19 etter norske regler og fem konverteringer).
Med nøyaktig 1/3 kvinner (25 kvinner og 50 menn) av det totale antallet spesialistgodkjenninger i 2017, var dette den
desidert høyeste kvinneandelen noensinne for det totale antallet spesialistgodkjenninger. Den relativt lave andelen
konverteringer (hvor kvinneandelen er langt lavere enn for godkjenninger etter norske regler) bidrar selvsagt en del til
dette.
Kvinneandelen for spesialistgodkjenningene etter norske regler av i 2017 den nest høyeste noensinne, denne har bare vært
høyere i 2012, men da på et veldig mye lavere antall spesialistgodkjenninger.
Det var 61 spesialistgodkjenninger etter norske regler i 2017, det desidert høyeste antallet noensinne. Det nest høyeste var i
1990 og i 1991 med 47 spesialistgodkjenninger etter norske regler hvert av disse to årene.
Nedenfor er to tabeller for alle tallene for alle de 75 spesialistgodkjenningene i generell kirurgi i 2017, etter hhv. land som
spesialiteten er konvertert fra og statsborgerskap. Det var 10 utenlandske statsborgere som ble godkjent etter norske regler,
og alle de 14 konverteringene gjelder utenlandske statsborgere. To av spesialistgodkjenningene etter norske regler gjelder
statsborgere fra land utenfor EU/EØS (India og Iran). Én av de konverterte spesialistgodkjenningene gjelder en statsborger
fra land utenfor EU/EØS (Tyrkia). Heller ikke for alle med både statsborgerskap og overføringsland fra land innenfor
EU/EØS er landene nødvendigvis sammenfallende.
Vi legger merke til at det ikke lenger er noen fra Tyskland, verken på statsborgerskap eller overføringsland. Dette lå svært
høyt i årene 1998- 2012, men begynte å avta mot slutten av denne perioden, og den hittil siste var én enkelt i 2016.»
Kjønn
Land som spesialiteten er overført fra (EU/EØS/Sveits)
Mann Kvinne
Sum
------------------------------Norske regler 39
22
61
Danmark
4
0
4
Sverige
4
3
7
Litauen
2
0
2
Kroatia
1
0
1
------------------------------Sum
50
25
75
------------------------------Inkludert 75 enheter av i alt 75
Utvalg: v7=200 og v3=2017
Kjønn
Statsborgerskap
Mann Kvinne
Sum
-----------------------------------
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Ukjent
1
0
1
Hellas
1
0
1
Østerrike
1
0
1
Storbritannia
1
0
1
Danmark
3
1
4
Sverige
4
5
9
Norge
33
18
51
Tyrkia
1
0
1
India
1
0
1
Iran
1
0
1
Finland
0
1
1
Litauen
2
0
2
Kroatia
1
0
1
----------------------------------Sum
50
25
75
----------------------------------Inkludert 75 enheter av i alt 75
Utvalg: v7=200 og v3=2017
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Etterutdanning
- Overordnet vurdering av tilbud og aktivitet i fagfeltet
Det er fortsatt minimal rapportering ang etterutdanning

11

Problemer i spesialistutdanningen i faget
- Konkretiser
De største utfordringene fortsatt er som 2016 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. Vanskelig å
se at RHF klarer i løpet av 2018/2019 å overta alle de oppgavene som Legeforeningen har holdt i sammen med sterke
fagmiljøer rundt i landet.
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. Dette er fortsatt gjeldende i skrivende stund i 2018 og svar fra Hdir
avgjørende for å finne veien videre.
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 kan virke negativt for utdanningskandidatene. 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. De positive som har skjedd er at det har blitt startet en prosess for å revurdere vedtaket om
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nedleggelse av generell kirurgi og det er også en rekke prosesser i de 4 RHF og RegUt som indikerer at det kommer
løsninger som ivaretar den generelle og akutt kirurgiske kompetanseutviklingen. Man begynner å ane at flere RHF tar
innover seg den nye hverdagen som kommer 2019.
Det er også forunderlig at man fortsatt 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. Det er en prosess i UEMS i forhold til å kompetanseteste spesialistkandidater etter basal utdanning (2-3 år), slik at
man kan vite hvor kandidatene står og muliggjøre internasjonal mobilitet i større utstrekning.
12

Eventuelt

Sted/dato

Un derskrift

Oslo 250918

Tom Glomsaker

SAK 5
Årsrapport fra Norsk Thoraco-laparoscopiforening
(NTLF)
Det er ikke mottatt årsrapport fra NTLF

SAK 6
Årsrapport Traumeutvalget 2017-2018
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 støttet flere høringsuttalelser fra NKF. Det har ikke vært saker med spesiell
relevans for traume.
2. Saker Traumeutvalget har jobbet med i perioden
NKT Traume
Nasjonal Kompetansetjenste for Traumatologi er organisatorisk plassert i Adeling for Traumatologi ved OUS
Ullevål. Tjenesten har skiftet leder idet Torben Wisborg nå kun er forskningsleder, og Tone Slåke har tatt over
lederfunksjonen. Leder for Traumeutvalget følger opp ny leder av NKTT, der en av hovedoppgavene er å følge
opp implementeringen av Nasjonal Traumeplan.
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Traumesymposium på Høstmøte 2016
Traumeseminaret på Høstmøtet 2016 besto av en dag 23/10. Det blir variert program med internasjonale
foredragsholdere, der fokus blir klinisk traumatologi og global kirurgi/beredskap. Oppmøtet var bra. For 2018
har man i det nasjonale traumenettverket besluttet å legge hovedvekt på Nasjonal Traumesamling i Trondheim
uke 46.
ECTES 2020 til Oslo
Avdeling for traumatologi, OUS Ullevål i samarbeid med NKTT og med støtte av NKF søkte om å få arrangere
ECTES (European Congress for Trauma and Emergency Surgery) i 2020, og vant konkurransen. Kongressen vil
finne sted på Lillestrøm 26-28/4.
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 en utdanning for bakvakt traume på traumesentrene i Norge. Plan om å
reaktivere søknad om kompetanseprogram. Dette må nok da sendes inn på nytt, i samråd med NKF.
Traume som del av akuttkirurgien i Norge og traumeutvalgets rolle idag
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:
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
Det ble på Årsmøtet 2017 vedtatt at leder for traumeutvalget inngår i styret som fast representant med
stemmerett. Forslag 2) består og en ber om at saken tas opp til avstemming på årsmøtet.
Tina Gaarder. Leder, Traumeutvalget

SAK 7
Rapport fra Foreningen for unge norske kirurger
Årsberetning fra styret 2017/2018
Forening for Unge Norske Kirurger (FUNK) ser tilbake på enda et begivenhetsrikt år.
Uten tvil er det den nye ordning for spesialistutdanning som også i år har fylt mest. Spesielt
jobbet FUNK hardt for at generell kirurgi skulle få fortsette som spesialitet. For det andre
måtte alle krefter sættes inn i forhold til at få prosedyrelistene forskrifts festet.
Vi venter i spenning på resultatet av siste høringsrunde om generell kirurgi får lov at overleve
i en revidert form. Frist er satt til desember 2018.
Tros hard innsats på alle kanaler inklusive sosiale medier og egen twitter kampanje
#jatilprosedyrelister blev ikke prosedyrelistene forskrifts festet. Hva det muligvis kommer til
at betyde for spesialistutdannelsen vil tiden komme til at vise. FUNK vil uten tvil følge tett
med!
FUxx ble en realitet på Landsstyremøtet 2017. Som en helt naturlig del var FUNK fortaler
opprettelse av FUxx, en omstrukturering i Legeforeningens organisasjonskart med mere
innflytelse av LIS i de enkelte fagmedisinske utvalg. Siden landsstyremøtet har FUNK jobbet
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med en strategi for at gi de nye FUxx starthjelp. Inntrykket er, at ikke alle fagmedisinske
utvalg har vært like aktive med at å engasjere deres LIS.
FUNK vil gjøre alt for at FUxx’erne bliver en uunngåelig stemme videre frem og at
Kirurgiske LIS tager eierforhold i egen utdannelse.
Det nordiske samarbeide med KIRUB (Kirurger under utbildning, Sverige) og YDK (Yngre
danske kirurger) er fortsatt viktig for FUNK. Lederne av hhv YDK, KIRUB og FUNK holder
fortsat jevnlig kontakt for derved å oppdatere hverandre på saker der er av interesse.
Reiseaktiviteten i forhold til å komme til hverandres faglige arrangementer har ikke været så
høy som i forgangene år. Men ideen er, at der på sikt kan etableres en bedre struktur for felles
nordisk LIS utveksling.
Den nåværende tilretteleggelse av kurs og trening i prosedyrer har også vært diskutert i
FUNK styret. Herunder den til tider lange ventetid for å få tatt obligatoriske kurs. Perspektivet
har både vert å se på hvordan ting funker aktuelt og muligvis kommer til at bli under LIS 2 og
3 forløpende. I den forbindelse jobber FUNK sammen med Legeforeningen om å undersøke
muligheter for nyt input, muligvis med internasjonale godkjente kurs.
FUNKs endelige vedtekter ble nedfelt før årsmøtet 2017 og vedtatt på både FUNK og NKF
årsmøtene. Således var veien banet fri for det første medlemsvalgte FUNK styre, som vil være
ved roret frem til 2019.
Det er FUNK sin visjon, at ingen LIS skal starte i kirurgiske fag uten at ha hørt om FUNK
eller tilsvarende FUxx. Dette er i tråd med hovedformåelet til FUNK om å fremme interessene
til leger under kirurgisk spesialistutdannelse og løfte frem faglige, utdannelsesmessige og
organisatoriske interesser.

SAK 8
Rapport fra de fagmedisinske foreningene
8.1

Årsrapport fra Norsk forening for bryst og
endokrinkirurgi

Organisasjon:
Styret i 2018, valgt 2017, har vært:
•
•
•
•
•
•
•

Ellen Schlichting, Oslo universitetssykehus (leder)
Monica Jernberg Engstrøm, St. Olavs hospital (nestleder)
Marit Helene Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Anette Heie, Haukeland universitetssykehus (nettredaktør)
Birgitte Berntsen Brandt, Sykehuset Østfold (sekretær)
Siri Kommedal Ekroll, Stavanger universitetssykehus (erstattet Maren Bjørnstad)
Tone-Regine Sauve, Oslo universitetssykehus (LIS)

Det har vært avholdt styremøter våren 2018 og i forbindelse med høstmøtet. For øvrig 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.
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Medlemmer
Pr sept 2018 hadde foreningen 62 medlemmer, kvinneandelen er 60%. Det 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 finnes under www.legeforeningen.no og 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 2017 ble gitt 2 priser a kr 5.000,- for de beste foredragene. Begge
priser finansieres nå fra fagmedisinsk forening. Pris for beste endokrinkirurgiske
foredrag ble gitt til Kristin Helset fra St. Olavs hospital for foredraget: Diagnostikk og
behandling av cancer thyreoidea i endring siste 15 år.
Pris for beste foredrag i mammakirurgi ble gitt til Maren Bjørnstad fra Sykehuset Innlandet for
foredraget: Residiv etter brystbevarende kirurgi ved Sykehuset Innlandet i perioden 2003-2014.
Det ble utdelt tre reisestipender a kr 15.000,-. Det kom inn 5 søknader. Styret prioriterte blant søkere
som ikke tidligere har fått reisestipend. Tone-Regine Sauve og Marianne Kjøsen fikk stipend for å
delta på kongress i Australia og Jerin Kiserud fikk stipend for å delta på den amerikanske
brystkreftkongressen i Orlando.
Alle har skrevet referat som er lagt på hjemmesiden.
Høringer
Styret har avgitt høringssvar på utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for
diagnostikk, behandling og oppfølgning av nevroendokrine svulster samt Læringsmål for de kliniske
fagene i del 1. Vi har også vært med på flere felles høringsuttalelser fra Norsk Kirurgisk Forening.
Fuxx
Opprettet Fuxx (vedtatt på landsstyremøtet i 2017). Fuxx er et fagutvalg av leger i spesialisering og
kortformen Fuxx betyr Fagutvalg av leger i spesialisering i xx forening. Formål: styrke utdanningen i
respektive fag og det er Fuxx som skal utpeke LiS representant til spesialitetskomiteen. Fagutvalg av
leger i sepsialisering i bryst- og endokrinkirurgi er Amund Henrik Eriksen, Tone-Regine Sauve og
Vibeke Hagan.
Ny fagakse – Faglandsråd
Legeforeningens landstyre vedtok 300518 en lovendring med formål å styrke den fagmedisinske
aksen i foreningen. Tone-Regine Sauve (FUxx) og Ellen Schlichting representerer foreningen vår i en
overgangsperiode. Kandidater til faglandsrådet for perioden 2019-2020 skal velges på denne
generalforsamlingen. Representanten til faglandsrådet som velges etter de vedtatte lovene bør
fortrinnsvis være leder, alternativt styremedlem.
Eurocrine
Styret har arbeidet med at Eurocrine kan tas i bruk i Norge. Informasjon vil bli gitt på høstmøtet.

Høstmøtet 2018
Spesialitetskomiteen holder egen orientering om sitt arbeid i året som gikk.
I skrivende stund er ikke frist utgått for å motta abstracts til frie foredrag og for endelig oppsett av
program. Det planlegges en fellessesjon med plastikk-kirurgisk forening. Det er invitert
foredragsholdere til tema som Eurocrine, samhandlingsverktøy og mulig sammenheng mellom
brystkreft og sykdom i thyreoidea. I tillegg vil vi gjerne rette fokus på de som disputerer innen vårt
fagfelt og Katrin Brauckhoff skal holde sin prøveforelesning for oss.
Det planlegges en felles sosial samling på Arte Pazza etter møtets slutt onsdag 24.10.18.
På vegne av styret i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi
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Ellen Schlichting
leder.

8.2

Årsrapport fra Norsk ortopedisk forening

Årsberetning godkjent av styret i Norsk Ortopedisk Forening 15. september 2018
Styret i Norsk ortopedisk forening
Cato Kjærvik, Nordlandssykehuset Vesterålen (leder)
Greger Lønne, Sykehuset Innlandet (nestleder)
Monica Sailer, AHUS (kasserer)
Gunn Hulleberg, St. Olavs Hospital (sekretær)
Øystein Tandberg, Haukeland (redaktør Nop)
Ann Kristin Hansen, UNN (web-redaktør)
Mona Nystedt, St. Olavs Hospital (vara)
Heid Elin Odland, Haukeland (leder i LIOS)
Karl-Ivar Lorentzen, UNN (avgått leder)
Organer valgt av Nof
Kvalitetsutvalget:
Peter Tobias Franke:
Inger Opheim
Lars Gunnar Johnsen
Kjartan Koi

leder
medlem
medlem
medlem

Forskningsutvalget:
Gunnar Knutsen (Helse Nord)
Eivind Witsø (Helse Midt)
Kari Indrekvam (Helse Vest)
Jan Erik Madsen (Helse Sør-Øst)
Cato Kjærvik (Leder Nof)
Stipendstyret - Charnley stipendet
Kari Indrekvam
Hilde Apold
Stipendstyret – Smith & Nephew stipendet
Lars Engebretsen
Tina Strømdahl Wiik
Faglandsrådet – Legeforeningen
Cato Kjærvik
Heid Elin Odland, LIS-representant
Valgkomite:
Karl-Ivar Lorentzen (leder)
Marianne Westberg
Jon Olav Drogset
Styremedlem Norsk Kirurgisk Forening
Cato Kjærvik
Styremedlem Nordisk Ortopedisk Forening
Cato Kjærvik
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Nasjonale delegater EFORT
Cato Kjærvik
Greger Lønne
Representant UEMS
Kari Indrekvam
Andre verv med representasjon fra Nof
Spesialitetskomiteen:
Øystein Bjerkestrand Lian
leder
Mona Nysted
representant
Øystein H. Berg
representant
Ragnhild Øydna Støen
representant
Christer Kjærvik
YLF-representant
Jon Dahl
vararepresentant
Esten Haanæs
vararepresentant
Jørgen Garberg Andvig
Ylf-vararepresentant
Referansegruppe for Nasjonalt Register for Leddproteser og Nasjonalt hoftebruddregister:
Otto Schnell Husby, Helse Midt Norge (leder)
Gunnar Knutsen, Helse Nord
Øystein Gøthesen, Helse Vest
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst
Jan-Erik Gjertsen
Jostein Bildøy, brukerrepresentant
Styringsgruppen for korsbåndregisteret:
Lars Engebretsen, leder
Ove Furnes
Jonas Fevang
Håvard Vinsnes
Andreas Persson
Jon Olav Drogset
Stig Heir
Styringsgruppen for barnehofteregisteret
Ola Wiig
Anders Wensaas
Trude Gundersen
Anne Kristin Reve
Oversikt over medlemskap i foreningen per 01.09.18
Norsk Ortopedisk forening har per i dag 1059 ordinære og 27 assosierte medlemmer. En økning på 30
medlemmer. Av de ordinære medlemmene er 214 kvinner (20,2 %) og 845 menn. 592 er medlemmer av
Norsk Overlegeforening, 421 er medlemmer av Yngre Legers forening og 30 er medlemmer av
Praktiserende Spesialisters Landsforening. Det ble godkjent 33 nye spesialister i Norge (010917-310818).
Døde medlemmer siste år:
Knut Rasmus Ramstad - født 13.07.1930, død 05.07.2018
Jens Andersland, født 17.02.1931, død 19.09.2017

Styrets virksomhet i perioden

Styremøter er avholdt i januar, juni, august og oktober. I tillegg har styret kontinuerlig kontakt per e-post
og på en Messenger-gruppe når det gjelder økonomi, høringer, Norsk ortopedpost og de daglige
aktivitetene hvor avgjørelser skal tas.
Opp mot høstmøtet blir arbeidspresset stort på hele styret og spesielt sekretær Gunn Hulleberg og
webredaktør Ann Kristin Hansen som gjennomgår alle abstrakter og detaljplanlegger Høstmøtet. Nytt av
året er at vi har kjøpt rettigheter til en app til mobiltelefoner og nettbrett hvor program og alt innhold vil
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bli tilgjengelig for møtedeltakerne. Vi håper dette vil gjøre møteopplevelsen mer oversiktlig med lettere
tilgang til program, sesjoner, abstrakts og forelesere. I forbindelse med dette vil det og bli en egen portal
for innlevering av abstrakter. Dette vil forhåpentligvis gjøre jobben med vurdering og publisering av
abstrakter mer oversiktlig og raskere.
Gjennom hele året er det kontakt med Kristin Solstad i KSCI som er teknisk arrangør av vårt høstmøte.
Trykkingen av Høstmøteboken og NOP’en gjøres av Bente Ødegaard i Ødegaard reklame & design AS.
Styret er godt fornøyd med dette samarbeidet. Vi takker Kristin og Bente for utmerket samarbeid og
understreker hvor viktig de er blitt for driften av vår forening.
I mars hadde vi møte med KSCI, Radisson Blu Plaza Hotel og Leverandørforeningen for å evaluere siste
høstmøte og for å gjøre neste møte bedre. Vi avtalte rammene for kommende høstmøte. Kontrakten med
hotellet ble forhandlet og signert, og vi ble enige om prisene for stands for neste høstmøte. Tilstede var
Kristin Solstad (KSCI), sekretær Gunn Hulleberg, kasserer Monica Sailer, nestleder Greger Lønne og leder.
Disse møtene er viktige for vår forening, og vi har de siste årene kommet greit fram til priser som alle
parter er fornøyde med. Samarbeidet er utmerket – og vi fortsetter med årlig møte.
Det er gitt ut 4 nummer av Norsk Ortopedpost. Her har ny redaktør Øystein Tandberg gjort en flott
oppdatering av form og innhold. En rekke ny engasjerende spalter er etablert. Faggruppene har bidratt
med stoff. Takk til alle bidragsytere.
Nof har stått ansvarlig for utgivelsen av et ortopedisk nummer av Kirurgen. Redaktør har vært Randi
Margrete Hole fra Norsk Artroskopisk Forening. Dette nummeret ga en flott oversikt over aktuelle temaer
innen artroskopisk kirurgi. En stor takk til redaktør og innleggsforfattere.

Ny spesialistutdanning har tatt mye tid de siste årene, så også i år. Helsedirektoratet la i vinter
frem de endelige spesialistregler og læringsmål. De kirurgiske fag ser da at prosedyrelister ikke
er gjort obligatoriske. Dette medførte en betydelig aksjon fra de fleste prosedyrefag, oss
inkludert. Møter med Legeforeningen, departement, politikere og Helsedirektorat førte
dessverre ikke til noen endring. Man har så brukt krefter på å sikre at krav til antall utførte
prosedyrer videreføres, selv om det ikke ble forskriftsfestet. Det ble gjort fremstøt mot politiske
partier som endre med et stortingsvedtak 5. juni hvor man ber regjeringen sikre kvalitet i
spesialistutdanningen for leger gjennom nasjonalt standardiserte læringsaktiviteter, og følge opp at
de regionale helseforetakene legger anbefalt antall læringsaktiviteter, benevnt som prosedyrelistene,
til grunn for å sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge.
Nof med LIOS og spesialitetskomiteene har fulgt dette tett, og fortsetter med det.
I 2020 skal Nordisk Ortopedisk Forening (NOF)-kongressen avholdes i Trondheim. Nof har delegert
ansvaret til en lokal komite med kongresspresident Ketil Holen ved roret. De er godt i gang med
planlegging av kongressen. Faggruppene i Nof vil inviteres til å delta aktivt med det faglige innholdet.
Høringer
Foreningen har svart på de høringer som man oppfatter som relevant til vårt fag og virke. Flere i
samarbeid med Norsk Kirurgisk Forening.
De viktigste har omhandlet ny spesialistutdanning, revidering av læringsmål for LIS1 og ny struktur for
den fagmedisinske aksen i Legeforeningen. En rekke høringer som legges ut har liten relevans for oss som
fagmedisinsk forening. Disse er i hovedsak ikke besvart, og noen er besvart med at vi ikke har noen
innsigelser.
Styrerepresentasjon
Norsk Kirurgisk Forening (NKF)
Nof har vært representert i NKF og deltatt på 3 styremøter. Tema har i hovedsak vært den nye
spesialistutdanningen og fremtidig organisering av Høstmøtet. NKF ønsker å endre plassering av sitt
Høstmøte fra Lovisenberg, men har ikke enda funnet egnet sted. Nof har vært tydelig på at vi ønsker å
beholde vår organisering.
Nordisk Ortopedisk Forening (NOF)
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Nof har vært representert i NOF og har deltatt på ett styremøte under Nordisk Ortopedisk kongress i
Reykjavik med vårt styre tilstede. Viktige tema var hvordan man skulle jobbe videre for å sikre Acta en
bærekraftig fremtid, samt hvordan man aktivt må jobbe for å holde interessen oppe rundt de generelle
kongressene som NOF-kongressen. Neste kongress blir i 2020 i Trondheim og planleggingen er godt i
gang.
European Federation of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
Leder og nestleder representerte Nof i EFORT på styremøte under kongressen i Barcelona. Viktige tema
under møtet var hvordan EFORT skulle profilere seg og nå ut til medlemmene fremover og hvordan man
skulle opprettholde interessen for generelle kongresser fremover. EFORT innser at de har vanskeligheter
med å få medlemmene til å oppfatte seg som del av organisasjonen og har utfordringer med å få
informasjon ut til alle medlemmer. Besøket på kongressen er fortsatt godt, men fallende. Mulige årsaker
diskuteres; høye priser på kongresstedene, økt besøk på spesialkongresser på bekostning av generelle og
dårlig markedsføring. Neste kongress blir i juni 2019 i Lisboa.
Legeforeningen / FaMe
Styrets leder har deltatt på Legeforeningens lederseminar i vinter. Videre har leder og spesialitetskomite
deltatt på Spesialitetsrådet årlige seminar om utdanning.
Legeforeningen er i en prosess der man skal gjøre om den fagmedisinske aksen i Legeforeningen. Man vil
tydeliggjøre de to aksene – fagforeningen vs fagmedisin. Det som nå er vedtatt på Landsstyremøtet er at
det etableres et faglandsråd bestående av representanter for alle fagmedisinske foreninger. Etter hvor
mange medlemmer man har vil man etter en nøkkel få flere representanter. Nof får 2 representanter hvor
den ene skal være LIS. Styret har konstituert leder Cato Kjærvik, og LIOS-leder HeidElin Odland som våre
representanter inntil man kan gjøre endelig valg på årsmøte.
Ortopedisk Høstmøte 2017
Høstmøtet startet på onsdag med Jubileumssymposium, hvor vi feiret 70-år med Nof, 20 år som egen
spesialitet og 10 år med eget Høstmøte. Flotte innlegg fra alle faggrupper, og med et interessant historisk
tilbakeblikk fra Elling Alvik.
Nof – Instructional lecture ble på en utmerket måte holdt av Magne Røkkum fra Rikshospitalet. Temaet
var: «Primærbehandling av den store håndskaden». LIOS-symposium (Pro/Con-Symposium) hadde
temaet «Subakromial impingment». I tillegg ble det holdt en rekke fagsymposier, industrisymposier og et
høyt antall frie foredrag. Høstmøte gir oss 12 tellende timer fra Legeforeningen og dermed mulighet for
våre medlemmer til å søke refusjon fra Legeforeningen. Høstmøte er svært sentralt for Nof både faglig og
økonomisk. Store deler av styrets arbeid gjennom året gjennom er rettet mot høstmøte i uke 43. I 2017
var det deltakerrekord på Høstmøtet.
Utdeling av stipender 2017
Charnley stipendet fra Ortomedic på kr 100.000 ble tildelt Peder Svenkerud Thoen. Tittel: Advancements
in total hip arthroplasty; reducing complications in at risk patients.
Smith & Nephew stipendet på kr 50.000 ble tildelt Berte Bøe. Tittel: Operative treatment of acute rotator
cuff tear related to trauma – a placebo-controlled efficacy trial.
Research Grant (Heraeus Medical) på kr 50.000 ble tildelt Engelke Marie Randers. Tittel: Sacroiliac joint
fusion versus sham operation for treatment of sacroiliac joint pain. A double blinded prospective
randomized controlled multicenter study.
Nof stipendet på kr 50.000 ble tildelt Monica Sailer.
Tittel: Prediktorer for infeksjon i kneet etter kirurgisk rekonstruksjon av fremre korsbånd.
Nof-LIS stipendet på kr 50.000 ble tildelt Lise Benedikte Wendt Ræder.
Tittel: Behandling av kompliserte ankelfrakturer.

Årsrapport fra faggrupper:
Faggruppe for osteoporose og benhelse
Noen hovedområder:
1) Faggruppen har på oppdrag fra moderforeningen vært representert i
Interessgruppen for Ortogeriatri i arbeidet med «Norske retningslinjer for
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tverrfaglig behandling av hoftebrudd». Faggruppe for traumatologi og foreningens
kvalitetsutvalg hadde også representanter i Interessegruppen. Øvrige medlemmer var
anestesiologer og geriatere. Arbeidet har vært givende og lærerikt. Retningslinjene ble
lansert på et meget vellykket tverrfaglig møte i Oslo den 26. april.
2) Møtet den 26. april var også stiftelsesmøte for Fragility Fracture Network –
Norway. Frede Frihagen ble valgt til leder. Lene B. Solberg og Jan-Erik Gjertsen fra
Faggruppen ble også valgt til styret. Vi håper på et godt samarbeid med det nystartede
FFN Norge fordi det faglige interessefeltet overlapper i meget stor grad og fordi
tverrfaglighet er nøkkelen til å lykkes i arbeidet med å forbedre behandlingen av
osteoporose og eldre med brudd.
3) Faggruppens eget symposium på Høstmøtet 2017 var med tema osteoporose hos
menn. Det var godt besøkt og faglig vellykket.
4) Vi har fulgt opp arbeidet med behandlingsanbefalingene for osteoporose for å øke
sekundærforebyggingen på norske ortopediske avdelinger. Anbefalingene ble lagt frem
på Høstmøtet i 2015 og tillegget om medikamentell behandling ble revidert siste år.
5) Faggruppen er tungt involvert i Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT)
hvor systematisk sekundærforebygging ble innført på 7 norske sykehus i løpet av 2015.
Intervensjonsdelen av prosjektet avsluttes i 2018, men det arbeides for at de involverte
sykehusene skal fortsette på lignende måte som et ordinært klinisk opplegg.
Styret har bestått av:
Leder: Frede Frihagen ffrihagen@gmail.com (fratrer 2018)
Nestleder: Jan-Erik Gjertsen (på valg 2019) jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no
Sekretær: Ane Djuv (på valg 2019) ane.djuv@sus.no
Styremedlem: Trude Basso (på valg 2019) trudebasso@gmail.com
Styremedlem: Stefan Bartels (på valg 2018) Stefan.Bartels@ahus.no
Vara til styret: Wender Figved (på valg 2018) wender@mac.com
Valgkomite (på valg 2019):
Lars Hübschle lars.michael.hubschle@vestreviken.no og Lene B. Solberg
l.b.solberg@gmail.com
Valgte ressurspersoner:
Geir Hjorthaug (webmaster) geir.hjorthaug@me.com og Jens Stützer
Jens.Stutzer@helse-mr.no
Det har ikke vært avholdt styremøter. Løpende e-postutveksling mellom
styremedlemmer, valgkomité og ressurspersonene har vært hovedarbeidsform. Vi har
ca. 350 medlemmer i form av en adresseliste med interesserte. Det er flest ortopeder,
men også andre leger, sykepleiere og fysioterapeuter og andre involvert i osteoporose
og eldre med brudd. Det er ikke innkrevd kontingent. Økonomien er stabil med små
inntekter og ditto utgifter og en saldo på ca 50.000,-.
Sofiemyr, 14.08.18

Frede Frihagen (leder)

Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi
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John Clarke-Jenssen, Leder
Målet for faggruppen er å fremme utviklingen av ortopedisk traumebehandling i Norge. Videre er et
hovedmål å arrangere et årlig traume symposium på høstmøte, på sikt ønsker vi også å avholde årlige
møter med traumatologi i fokus.
Hovedfokus i perioden har vært å virke som en interesseorganisasjon for traumeinteresserte ortopeder.
Vi har avholdt fire vellykkete og godt besøkte symposier. Målet med symposiene er å belyse
frakturbehandling som foregår på de fleste norske sykehus som driver med ortopedisk traumebehandling.
Årets symposium vil handle om Pilon frakturer.
I året som har gått har det vært relativt beskjeden aktivitet utover høstmøtesymposiet. Målet for den
kommende perioden som er å bli en levende forening som jobber for god ortopedisk traumebehandling i
hele landet.
Vi har opprettet en pris for beste traume relaterte studie/foredrag på høstmøte. Og i den forbindelse vil
Frie Foredrag for traume også i år inneholde en Beste foredrags sesjon, som inkluderer de studiene som
har best vitenskapelig metode. Vinneren kåres via avstemning på Mentometer, etter at alle de nominerte
har lagt frem sitt innlegg. Prisen er på NOK 5 000,- samt at vinneren vil representere Norsk forening for
Ortopedisk Traumatologi under sesjonen for høstmøtes beste foredrag.
Vi har enda ikke fått opp ett fungerende medlemsregister og dette vil naturligvis bli en hovedprioritet for
2018/2019
Økonomien i faggruppen er god, da vi har «arvet» en del midler fra traumeutvalget og AO alumni i tillegg
til inntekter fra fjorårets symposium.
Alle traumeinteresserte ortopeder oppfordres til å møte opp på generalforsamlingen på årets høstmøte,
det er valg på nytt styre og en god mulighet for interesserte og melde seg til verv.

Norsk Fot- og Ankelkirurgiske Forening
Generalforsamling ble holdt i forbindelse med Høstmøtet onsdag 25. oktober 2017. Sted: Radisson Plaza,
Rom 301 kl. 17.30-18.30.
I styret ønsket Ari Bertz å trekke seg. Marius Molund ble valgt for 3 år med applaus fra salen og blir ny
kasserer. Jákup Midjord og Lars Kjetil Aas stod for valg og ble gjenvalg for 3 år med applaus fra salen.
Styret består av; Jákup Midjord, leder, Elisabeth Ellingsen Husebye, Marius Molund, kasserer og Lars Kjetil
Aas. Regnskapet ble forelagt og godkjent. Der er avholdt 1 styremøte i løpet av året. Hovedvekten av
aktiviteten i styret går til organisering av kurs og møter.
Medlemstallet i foreningen har vært jevnt økende gjennom årene og er nå rundt 70, omkring 20 av disse
er også EFAS-medlemmer. Økonomien er god, nøyaktig regnskap fremlegges på GF.
Kursvirksomhet.
NOFAFs Høstmøte-symposium 2017 handlet om “Diabetesfot og amputasjoner i fot”. Møteledere var
Gunnar Gullaksen og Espen Femmo Brouwer fra AHUS. Symposiet var godt besøkt og fikk god respons fra
deltakerne.
Foreningen arrangerte vårmøtet - Sports Injuries in the Foot and Ankle - fredag 4. mai 2018. Jákup
Midjord ledet møtet. Internasjonal foreleser var James Calder fra Imperial College and Fortius Clinic i
London. Møtet fikk positive tilbakemeldinger. Det var rundt 50 deltakere.
Advanced fotkurs, som tidligere ble holdt i Tønsberg, har nå betegnelsen: «Praktisk kurs i fotankelkirurgi». Det ble avholdt for første gang på Sykehuset Østfold Kalnes 15. og 16. januar 2018. Marius
Molund og Fredrik Nilsen var møteledere og tilbakemeldingene meget lovende. Nytt kurs blir arrangert
medio januar 2019 og da er tenkt å kombinere basic 1,5 dag og siden advanced 1,5 dag. Begge deler vil ha
fokus på skopiske prosedyrer i fot og ankel.
Forenings medlemmer deltar som forelesere/instruktører på flere av de obligatoriske utdanningskursene
i ortopedi. Disse er Vossakurset, Oppdalkurset samt Skopikurset på Hafjell. Det ble i 2013 opprettet et nytt
obligatorisk kurs i fot-/ankelkirurgi samt amputasjonskirurgi, basert på det opprinnelige, frivillige,
basiskurset i Skien/Tønsberg. Foreningen har ansvar for dette kurset. Kurset gjennomgikk en omfattende
revisjon av både innhold og form i 2014. Kurset er i stadig utvikling, men synes nå å ha funnet sin
grunnleggende utforming og blir avholdt igjen i september 2019. Kursleder er Elisabeth Ellingsen
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Husebye. Fakultetet har utviklet seg fra sin spede start i 2001 med et fakultet på 5 medlemmer til 12 i
2018.
3 Sept . 2018
Jákup Midjord, Leder NOFAF

Norsk barneortopedisk forening
Lars Fosse, leder
Christian Sætersdal, nestleder
Suki Liyanarachi, sekretær/kasserer
Andreas Knaus, varamedlem
Thomas Natvik, revisor
Foreningen

Styret har gjennomført fire kveldsmøter via Skype med fullt fremmøte hver gang. Foreningen har ved
styreårets utgang 20 betalende medlemmer og et ukjent antall støttemedlemmer (mailliste med 46
stykker).
Høstmøte 2017
Vera Halvorsen, Asle Birkeland Kjellsen, Ketil Holen organiserte Barnesymposiet med tittel ‘Sport injuries
in children and adolescents’. Gjesteforeleser Kai Ziebarth fra Bern sammen med norske kolleger tok en
nesten fullsatt sal med gjennom de vesentligste deler av emnet; aktuelt og lærerikt.
19 frie foredrag (samme antall som i fjor) ble fremført for 30-35 interesserte kolleger. Terje Terjesen ble
tildelt pris for årets beste FF-innlegg.
Generalforsamling ble gjennomført sammen med engasjerte medlemmer. God diskusjoner blant annet
framtiden til vårt spesialistkurs (se vedlagt referat på Facebook). Styret fortsetter enda et år, nytt valg i
2018. Ola Wiig vil organisere neste års Høstmøtesymposium omkring emnet ’Psykisk kan du vera sjøl;
barnepsykologi for ortopeder’. Nasjonalt barnehofteregister
EPOS 2018
713 deltaker fra 61 land deltok på EPOS 2018 i Oslo. 50 kom fra Norge. Vellykket konferanse både
vitenskapelig og sosialt.
Kurs i barneortopedi
Kurset, lagt til Stavanger, arrangeres i 2018 på sin kjente form. Nof har gitt kursfakultet i Nbof ansvar for
gjennomførelse og fra neste år vil Helse Vest stille som økonomisk garantist. 2018 blir en
overgangsordning der Oslo-miljøet har ansvaret.
Barneortopedisk PhD
Christian Øye, St Olavs hospital forsvarte sin doktorgrad på emnet ’Trochlear dysplasia in children. A
clinical study of ultrasonographic examination of the patellofemoral joint from newborn to age 6 years.’
Nbof/Facebook
FB-siden ’Norsk barneortopedisk forening’ er etablert og har 14 medlemmer i dag

Norsk forening for skulder- og albuekirurgi NFSA
Kirsten Lundgreen
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:

Kirsten Lundgreen
Berte Bøe
Bernd Wünsche
Trygve Methlie
Lars Eilertsen

Foreningen har 57 registrerte medlemmer. Flere av disse er aktive på nasjonale og internasjonale møter.
Foreningens symposium ved Høstmøtet 2017 «Nervøs skulder og albue» tok for seg nevropati i skulder og
albue. Kollegaer fra ortopedisk, fysikalsk medisinsk og nevrologisk avdeling ved OUS samt fra ortopedisk
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avdeling Lovisenberg diakonale sykehus bidro med sine innlegg til et interessant symposium som var godt
besøkt. Foreningens stipendvinner ved høstmøtet 2017 ble J.A.Klungsøyr, Ålesund med presentasjon av en
ny kirurgisk teknikk ved fremre instabilitet.
Vintermøtet 2018 ble igjen arrangert sammen med Norsk Artroskopiforening på Kvitfjell. Under vår
sesjon «Elbow arthroscopy» bidro gjesteforeleser D.Eygendaal fra Amphia Hospital og Universitetet i
Amsterdam, Nederland, E.Solheim fra Aleris Nestun og UiB, Bergen og S.Hassellund fra OUS Oslo til at det
ble et interessant og lærerikt møte. Det ble inngått en skriftlig avtale med Norsk Artroskopiforening om
Vintermøtets form og ansvarsfordeling videre fremover. Under Vintermøtet 2019 på Kvitfjell markerer
foreningen 10 års jubileum for vintermøtesamarbeidet med Norsk Artroskopiforening med invitasjon til
«After Ski med skulder- og albueforeningen» lørdag ettermiddag. Her vil vi diskutere interessante
kasuistikker over et glass etter dagen skitur. Vi oppfordrer alle til å melde pasientkasus de ønsker
diskutert. Nærmere informasjon publiseres på artroskopi.no.
Det har vært to innlegg i NOP’en på vegne av foreningen siden høstmøtet 2017. Disse var ved
C.P.Schrøder, Lovisenberg diakonale sykehus og stipendvinner J.A.Klungsøyr, Ålesund sykehus. Styret har
ved B.Bøe og K.Lundgreen bidratt med to innlegg i tidsskriftet «Kirurgen»’s temautgave om artroskopi.
Ved årets høstmøte er vi takknemlige og stolte over å ha fått tildelt tid til et utvidet symposium om
behandlingsalternativer ved irreparable cuffrupturer. Vi har også i år ansvar for sesjonen med frie
foredrag innen skulder og albue.
Foreningen bestreber seg på å holde utgiftene til styremøter så lave som mulig og har samlet styret i
forbindelse med andre møter; høstmøtet 2017, vintermøtet 2018 og høstmøtet 2018. Det har utover dette
vært avholdt et telefonmøte.
Vi vil også i år dele ut pris for beste foredrag på Høstmøtet. Informasjon om registrerte medlemmer samt
styremedlemmenes mailadresser finnes på: http://skulderogalbue.blogspot.no/

Norsk Artroskopiforening
Randi Hole

Styrets sammensetning, valgt på årsmøtet 030218
Leder:
Randi Hole
Sekretær:
Bjørn Gunnar Kristiansen
Nestleder:
Mette Andersen
Kasserer:
Frode Hellum
Styremedlem: Sverre Løken
Norsk Artroskopiforening har 123 registrerte medlemmer og 6 æresmedlemmer. Foreningen har hatt
normal aktivitet siste år.
Under Høstmøtet 2017 arrangerte Norsk Artroskopiforening sitt eget symposium med temaet
«Tendinopatier» der vi fikk en god oversikt over temaet generelt både med diagnostikk i form av MR ved
radiolog Kvakestad og UL bruk og opptrening ved fysioterapeut Erik Iversen fra Olynpiatoppen samt
behandling av tendinopati i skulder, albue, kne og fot/ankel. Det var god deltagelse på symposiet, og bred
interesse om et aktuelt tema. Norsk Artroskopiforenings stipend 2017 for beste artroskopirelaterte
foredrag ved Høstmøtet ble tildelt Kjersti Kaul Jensen for studien «Immobilisering i 3 eller 6 uker etter
artroskopisk rotatorcuffkirurgi. En prospektiv randomisert non-inferiority studie». Stipendet var som
tidligere på kr. 10 000,-.
Vintermøtet 2018, som er foreningen sitt hovedarrangement, ble også i år arrangert på GudbrandsGard
Hotell på Kvitfjell helgen 2. -4. februar. I alt var det 39 deltagere på årets kongress. Det faglige
programmet var variert og av høy standard. Fredag kveld hadde vi en ACL sesjon med graftvalg som tema,
vi hadde også reisebrev fra Steadmanklinikken ved Gilbert Moatsche og oppdatering fra Tor Kjetil Nerhus
som disputerte i juni 2017. Lørdag bidro Fot- og ankelkirurgisk forening med en flott sesjon om artroskopi
i ankel og fot og skulder-albueforeningen hadde symposium om albue artroskopi med Denise Eygendaal
som invitert foreleser.
Søndag formiddag var satt av til foredrag om artroskopisk assistert frakturbehandling, et tema som
engasjerte og skapte diskusjon.
Generalforsamling ble avholdt 3. februar. Årsberetningen ble gjennomgått, og nytt styre ble valgt, se over.
Smith & Nephew sitt Artroskopistipendium på kr. 40000,- ble i år tildelt Monica Sailer, AHUS for studien
«Prediktorer for infeksjon etter ACL-kirurgi». Stipendet ble delt ut av Hans Jørgen Coldevin og Elin
Johansen fra Smith & Nephew. Alexander Tandberg fra Bærum sykehus ble trukket ut blant LIS-legene
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som deltok på møtet som vinner av Artroskopiforeningens reisestipend på kr. 10000,-, midlene går til
dekning av reiseutgifter til ESSKA–kongressen 2018.
ESSKA-kongressen 2018 ble holdt i mai 2018 i Glasgow, Skottland. Foreningens medlemmer markerte seg
sterkt med deltakelse på symposier og frie foredrag. Lars Engebretsen holdt en fantastisk «Highlight
lecture» med tilbakeblikk på et langt liv med artroskopi og Cathrine Aga ble tildelt «Porto award for
Innovation in Arthroscopy». Marc Strauss holdt en flott Keynote lecture om artroskopisk trokleaplastikk
og Kjersti Kaul Jensen representerte Norsk Artroskopiforening i Affiliated Societies Best Papers
symposium med studien som vant prisen for beste foredrag på høstmøtet 2017. Jon Olav Drogset og
Gunnar Knutsen ble tildelt KSSTA best reviewe Award i 2016 og Gunnar fikk diplomet sitt utdelt på ESSKA
i Glasgow.
Artroskopiforeningen har egen facebook-side og hjemmeside der det fortløpende blir lagt ut informasjon
om kongresser, møter, interessante artikler etc. Det er også på hjemmesiden man kan melde seg på til
neste års vintermøte; www.artroskopi.no Artroskopiforeningen har også fått opprettet egen VIPPS slik at
det skal bli enda lettere å betale medlemskontingenten

Norsk forening for hofte- og knekirurgi
NFHKK symposiet på Høstmøtet i 2017 hadde tema operasjon/ikke-operasjon og pasientseleksjon for
primære hofte- og kneproteser og revisjoner. Professor Lars Nordsletten innledet med et innlegg om
pasientseleksjon for hofteproteser. Andrea Baldini fra Firenze i Italia fortsatte med glimrende foredrag om
pasientseleksjon ved primære kneproteser og revisjoner. Han vektla viktigheten av å erkjenne «The
Original Sin» (Michelangelo), der primærindikasjonen for operasjon var dårlig. Dermed vil ingen
revisjoner være til hjelp for pasienten senere.
Foreningen administrerte 4 protesesesjoner med frie foredrag under høstmøtet.
NFHKK stipend på kr 10.000,- ble tildelt for beste frie foredrag til Siri Bjørgen Winther med sin studie:
«Maksimal styrketrening hos pasienter operert med total hofteprotese: Implementering i klinisk praksis».
I tillegg hadde Styrets leder, Stephan M. Röhrl, et engasjerende innlegg i forbindelse med NOFs jubileumssymposium der utfordringer/gjennombrudd og siste nyheter innen protesekirurgi ble gjennomgått.
Vi hadde et møte på Solstrand hotell sammen med leddregisterets Ove Furnes og Geir Hallan den 8.
februar 2018 for å utarbeide nasjonale retningslinjer angående totale hofteproteser etter modellen
Current professional knowledge. Vi fordelte oppgaver for å lage kapittelinndeling etter den britiske
modellen som allerede foreligger. Første utkast fra styringsgruppen skal etter hvert sendes til høring til
forskjellige høringsinstanser; norsk ortopedisk forening, NPE, referansegruppen i kompetansetjenesten,
anestesilegeforeningen, røroskomiteen med flere. Vi har invitert Bart Swiestra fra Nederland for å fortelle
om de nederlandske retningslinjene for hofteprotesekirurgi ved årets høstmøtesymposium og for å
informere om prosessen med de norske retningslinjene.
Vårdagene 2018 ble arrangert på Solstrand hotell og spa utenfor Bergen i strålende vårsol. Temaet var
revisjonskirurgi rundt om i landet. Rundt 80 deltagere fra helsevesenet og industrien fulgte invitasjonen
til vestlandet. Professor Nils Hailer fra Uppsala universitetssykehus var gjesteforeleser og hadde
spesialkompetanse på trabekulært metall og dobbeltkopper i acetabulum. Ellers var det gode bidrag fra
lokale ortopeder rundt omkring i hele Norge. Mange kirurger rundt om i landet presenterte interessante
og utfordrende revisjonskasus.
NFHKK har også kommet med forslag til den nasjonale kampanjen «gjør kloke valg /Choosing wisely».
Justin van Leeuwen trakk seg fra styret og ble erstattet av Jørgen Jebens Norskar fra St. Olav`s hospital,
Trondheim. Vi takker Justin for hans engasjerte innsats for protesekirurgi i Norge under de siste årene.
Styret 2017 – 18 har bestått av:
Stephan M. Röhrl
(leder)
Mona Badawy
(nestleder)
Tina Strømdal Wik
(kasserer)
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(sekretær)
(styremedlem)
(styremedlem)

Antall medlemmer i foreningen er nå 60 og NFHKK har god økonomi.

Norsk forening for håndkirurgi
Styret har i 2017-2018 bestått av
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Sekretær/kasserer:

Jan Ragnar Haugstvedt (Sykehuset Østfold)
Line Lied
(St Olavs hospital)
Rasmus Thorkildsen
(OUS-RH)
Katrine Valen Ek
(UNN)

Foreningen har 74 medlemmer, hvorav 54 er yrkesaktive spesialister i plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi.
(Vi har 20 pensjonister/æresmedlemmer).
I løpet av det siste året har styret hatt kontakt ved hjelp av telefonkonferanser. Videre har vi vært samlet
under vintermøtet på Ilsetra i januar, og vi hadde også et styremøte under FESSH i København. Vi har vært
i kontakt via mail, har enkeltvis truffet hverandre under ulike møter og hatt separate telefonsamtaler
avhengig av hvilke saker som skulle diskuteres og avgjøres. Det siste året har vi hatt et godt samarbeid og
gode treffpunkt.
Aktiviteter 2017-2018:
Høstmøtesymposiet 2017.
Høstmøtesymposiet ble arrangert av Sykehuset Østfold som hadde fått gitt temaet «Håndleddsartroskopi.»
Gjesteforeleser var Clara Wong fra Hong Kong som delte med oss sin store erfaring. Vi hadde et godt
oppmøte og tilbakemeldingene på symposiet har vært gode.
Vintermøtet januar, 2018.
Vintermøtet til Norsk håndkirurgisk forening på Ilsetra, Hafjelltoppen, hadde også i år et stort antall
deltagere. Kursansvarlig var Eivind Strandenes fra Haukeland sykehus. Et av temaene var «Kienboecks» og
som gjesteforeleser var invitert David Lichtman fra USA. I tillegg til å forelese om Kienboecks foreleste han
også om midtkarpal instabilitet. Resten av programmet ble dekket av norske kolleger. Vi hadde et godt og
engasjerende møte. Oppmøtet var så bra at vi til neste vintermøte har reservert hele Ilsetra den aktuelle
helgen (siste helg i januar 2019).
FESSH 2018
Line Lied er vår delegat til FESSH og deltok på kongressen i København i juni. Det var «all time high»
deltagelse på FESSH i år og det var et spennende faglig og variert program hvor flere fra den norske
foreningen deltok både som inviterte forelesere, forelesere under «free paper sessions», leder av
symposium og møteledere.
Cecilie Lind fra Haukeland sykehus bestod FESSH eksamen. Styret gratulerer!
IFSSH
Delegatmøte for IFSSH 2018 ble avholdt under FESSH i København. Referat fra møtet og aktiviteten i IFSSH
sendes ut i nyhetsbrev og IFSSH ezine; disse legges ut fortløpende på vår hjemmeside.
NFFHKs diplomkomite.
En liste av norske håndkirurger som innehar vårt Diplom skal være tilgjengelig på våre nettsider. Nye
diplomer innvilget ila 2017/18 kunngjøres av komitéen under årsmøtet.
Foreningens kvalitetsarbeid.
I løpet av året har OUS/RH, St Olav og UNN fått status som «Hand Trauma Center». De sykehus som har
leger med godkjent FESSH eksamen og som ellers tilfredsstiller kravene til traumesenter (se hjemmesider
til FESSH) oppfordres til å søke.
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Norske håndkirurger med FESSH diplom, er OUS-Ullevål (John Williksen), OUS-RH (Rasmus Thorkildsen og
Ole Reigstad), St Olavs Hospital (Adalsteinn Odinsson og Line Lied), UNN (Hebe Kvernmo), Haukeland
Sykehus (Cecilie Lind) og SØM (Istvan Rigo).
Websiden www.håndkirurgi.no
Rasmus Thorkildsen er vår webmaster. På nettsiden legges det ut informasjon om nye kurs, samt annet av
interesse for medlemmene. Det skal også legges ut informasjon fra styret; regnskap, budsjett, årsmelding,
etc.
På websiden legges ut lister over medlemmer i foreningen, liste over hvem som innehar diplom i
håndkirurgi, og det legges også ut referat fra tidligere årsmøter.
Inger Schulstads legat.
Inger Schulstads minnestipend for utdannelse innen håndkirurgi deler ut midler fortrinnsvis til en kvinnelig
lege med interesse for og under utdannelse i håndkirurgi. Statuttene finnes annonsert i NOP’en og på vår
hjemmeside. Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen. I 2017 ble det besluttet at Ida Sletten fra OUS-RH
skulle motta prisen.
Reisestipend.
Ved forrige årsmøte mottok Ida Sletten fra OUS-RH også reisestipend fra foreningen.
Stipend for beste foredrag.
Prisen for det beste håndkirurgiske foredraget presentert av en yngre kirurg under høstmøtet 2017 ble
vunnet av MJ Temmesfeld fra AHUS, med «Reoperasjon og korrigering av intraartikulær feilstilling etter
tilhelet platefiksert distal radiusfraktur ved hjelp av «hjemmelagete» 3D printede osteotomimaler og
artroskopi-en pasientkasuistikk». Foredraget ble også holdt fredag ettermiddag under NOFs kåring av beste
frie foredrag, men nådde ikke opp som beste foredrag.
Håndregister
Det har tidligere år vært diskutert opprettelse og igangsetting av Håndregister i Norge. UNN har jobbet med
dette og har klart «alt» bortsett fra finansiering. Vi vil få oppdatert status under årets generalforsamling
Hånd-/Rheuma kurset for spesialistkandidater i ortopedi
Det er usikkert hvorledes det blir med de obligatoriske kursene i fremtiden. At det vil være kurs er nok
sikkert, men om det blir nasjonale eller regionale kurs er usikkert. Det blir i september 2018 arrangert kurs
i Ålesund. På grunn av stor søknad vil et tilsvarende kurs bli avholdt januar 2019.
Dersom det blir nye nasjonale kurs vil foreningen sammen med Nof måtte sette sammen en ny kurskomité.
Det er flere av foreningens medlemmer som også i løpet av det siste året har publisert artikler, skrevet
bokkapitler, som regelmessig deltar som forelesere og instruktører på kurs i utlandet, som er kursansvarlig
for kurs i utlandet og som har styreverv i internasjonale håndforeninger. Vi håper at vi flere vil se gleden og
nytten av å få gjennomført vitenskapelig arbeid og søke inspirasjon fra andre arbeidsmiljø, det være seg i
Norge eller i utlandet. Den økende aktiviteten i vår forening gjør at vi definitivt «settes på kartet» i det
håndkirurgiske miljøet.
Oslo, 31.08.2018
På vegne av styret
Jan Ragnar Haugstvedt
Leder

Andre årsrapporter:
Leger i ortopedisk spesialisering (LIOS)
•

Gjennomført GF ved ortopedisk Høstmøte -17 og valgt nytt styre.
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Gjennomført vellykket LIOS Pro-Con symposium om subacromial impingement artroskopisk dekompresjon vs fysikalsk/konservativ behandling. Planlagt nytt ProCon symposium ved Høstmøte 2018 om mini-invasiv tilgang ved totalprotese hofte.
Videreført og tildelt LIOS Hederspris til Knut Jørgen Haug under Torsdagsklubben
ved Ortopedisk Høstmøte 2017.
Primært fokus har vært å jobbe for å opprettholde kvaliteten på utdanningen av LIS i
ortopedi i sammenheng med ny spesialistutdanning. Det har i.l.a. det siste året
medført et godt samarbeid med de andre kirurgiske FUxx-gruppene og økt
møteaktivitet sammen med de andre kirurgiske faggruppene.
Ferdigstilt kampanjen «Gi kniven videre». Questback viser forbedring på strukturert
gjennomgang før og etter inngrep. Overlege/veileder rapporterer at LIS oftere stiller
forberedt til aktuelle inngrep.
Arbeidet med veileder for ferske LIS i ortopedi: «Veien til ortoped». Skal etter hvert
foreligge også for den nye spesialistutdanningen.
Gjennomført styremøter oktober -17, januar, juni og september -18.
Deltatt på Nordisk i Reykjavik juni -18. Opprettet offisielt Nordisk samarbeid med de
andre ortopediske LIS-foreningene. Ønske om å dele erfaringer vedrørende
utdanning og struktur i de ulike landene.
Medlemskontakt via Facebook og nå Twitter.
Leder har representert LIOS ved Nof sine styremøter.

Webredaktør
Ann-Kristin Hansen

Norsk ortopedisk avdeling har egen nettside, www.ortopedi.no. Her deles informasjon om kurs og
konferanser, høstmøtet og andre nyheter relevant for medlemmer av Nof. Siden er under kontinuerlig
revisjon for å sikre at informasjonen er oppdatert. Nyheter legges også ut på Nof sin Facebook-side,
@ortopedisk, som per 01.09.18 har 458 følgere. Innlegg med bilder når i snitt ut til 693 personer, og
innlegg med lenker når ut til 425. Acta Orthopaedica kommer fra januar 2018 bare i elektronisk format og
lenke har vært delt på Facebook. Fra august 2018 ligger det også lenke på www.ortopedi.no. Fra august
2018 er Nof på Twitter @ortopedi_no for å nå ut til flere medlemmer, både under Høstmøtet og ellers i
året.
Det store løftet i år har vært å gå for en konferanse-app med nettløsning for innlevering av abstrakter.
Mulige løsninger har vært diskutert siden styremøtet i januar 2018. Under den 59ende NOF kongressen
på Island fikk vi mulighet til å teste AppInConf. Vi fikk også tatt en prat med vår svenske ortopedkollega
Magnus Tägil som står bak denne løsningen. Ut i fra funksjonalitet og pris valgte vi å teste løsningen på
Høstmøtet 2018. I skrivende stund har abstrakt-portal, administrasjon, planlegging og review fungert
veldig bra, men en endelig evaluering må gjøres etter høstmøtet.

Norsk Ortopedpost
Øystein B Tandberg

Undertegnede tok over redaktørjobben etter Terje Vagstad i 2018. Vagstad hadde stillingen i seks år og
bidro også til videreutvikling av bladet. NOP er fremdeles en av Nofs kommunikasjonskanaler til sine
medlemmer. Sosiale medier brukes også til en viss grad. Jeg oppfordrer alle til å følge Nof på facebook og
twitter. Vi har vurdert å digitalisere NOP, men i overskuelig fremtid vil vi fortsette å trykke bladet i
papirform. Både sponsorenes preferanser og medlemmenes ønsker er medvirkende.
Med ny redaktør blir det også et litt annet blad. For meg har ortopedirelaterte forsider vært vesentlig. I
tillegg har intensjonen med innholdet vært å gjøre det mer relevant for yngre LIS med litt praktiske råd.
Ytterligere er ikke alt interessant for alle, derfor er målsetningen også å ha forskjellige typer artikler og
bidrag.
De to hovedutfordringene til NOP er økonomisk støtte fra sponsorer og å få inn bidrag fra medlemmene.
Dersom noen har kontakter, som kan være interessert i å annonsere i NOP, fra industrien eller andre
relevante aktører er det bare å kontakte oss i Nof! Det ser ut til at ordningen med rapporter fra de som
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mottar stipender fungerer. I tillegg bidrar de fleste faggruppene på rotasjon. Uansett vil jeg oppfordre
samtlige til å tappe av sin grenseløse visdom og komme uoppfordret med mer eller mindre interessante
bidrag til NOP! Vi har sagt at beste frivillige bidrag premieres med en ipad mini, ytterligere vil bildebidrag
også bli premiert.
Jobben som redaktør har vist seg å gi mer og koste mindre enn fryktet. Den kan definitivt anbefales til
kollegaer med sans for en skarp penn (vi er jo alle fra før begeistret for skarpe kniver).

Acta Orthopaedica
Cato Kjærvik

Acta eies av NOF (Nordic Orthopaedic Federation). Tidsskriftet styres av to representanter fra Acta og 3
fra NOFs Executive commitee. Det har vært gjort en stor reform med overgang til kun digital publisering.
Denne distribueres fritt fra deres nettside og det blir sendt mail på link til alle våre medlemmer.
Økonomien i 2017 har enda ikke snudd og tidsskriftet går med underskudd. Håpet er at tiltakene som ble
igangsatt skal bedre økonomien fra 2018. Dette vil man se resultater av neste år. Det ble på NOFs
generalforsamling bestemt at man ga ny organisering 2 års prøvetid før man skulle evaluere om dette var
bærekraftig.
Det har vært gitt ut 6 utgaver i 2017 med 704 sider med 112 artikler. 24 register studier, 12 randomiserte
kliniske forsøk, 6 metaanalyser, 2 retningslinjer og 5 case reports. Videre var det 5 editorials, 3
gjesteeditorials og 2 brev til redaktør.
864 manuskripter ble sendt inn i 2017 (885 i 2016, 940 i 2015, 972 i 2014 og 989 i 2013).
En økende mengde artikkeldata, spesielt som store tabeller, er inkludert i tilleggsdata tilgjengelig på
nettversjonen.

Nofs forskningsutvalg
Cato Kjærvik

Forskningsutvalget står for kåringen av Nofs årlige stipendvinnere. Det ble vurdert søknader for Nofstipendet, Nof-LIS-stipend og Research Grant. Totalt 15 søknader. Takk til medlemmene for en grundig og
engasjert jobb med vurderingene.
Medlemmene:
Gunnar Knutsen, Helse Nord
Eivind Witsø, Helse Midt
Kari Indrekvam, Helse Vest
Jan Erik Madsen, Helse Sør-Øst
Cato Kjærvik, leder Nof

Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget har i 2017/2018 bestått av Inger Opheim, Lars Gunner Johnsen, Kjartan Koi, leder
Tobias Franke.
Utvalget har hatt ett møte under høstmøte 2017 og åtte videomøter. De fleste av disse møtene har vært i
samarbeid med prosjektet Helseatlas Ortopedi. Dette arbeidet nærmer seg avslutningen. Dette
samarbeidet har vært svært interessant, men har også vist at kvaliteten på kodingen inviterer til
forbedringer.
I tillegg så er kvalitetsutvalget involvert i ”gjør-kloke-valg”-kampanjen i regi av legeforeningen. Lederen
for utvalget var med på et kick-of-møte i Oslo og det ble sendt ut oppfordring til alle faggruppene i
ortopedisk forening til å komme med forslag. Etter en litt treg start har det kommer inn mange gode
forslag. Utvalget vil innen høstmøtet ha kommet med fem-seks forslag som etter godkjenning fra styret vil
oversendes kampanjeledelsen. Kloke-valg-kampanjen virker veldig spennende og utvalget håper at man
etter hvert vil komme med enda flere anbefalinger.
Alt i alt et år med en god del aktivitet i kvalitetsutvalget.
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UEMS – “Section of Orthopaedics and Traumatology” /
“European Board of Orthopaedics and Traumatology”
Delegatene til UEMS-Seksjon for ortopedi og traumatologi kommer fra EUs medlemsland (Sveits og Norge
inkludert). Det er ikke alle land som deltar (24 aktive), men noen observatørland utenfor EU er med (2).
FORTE (Federation Of Orthopaedic Trainees in Europe) er også representert. Seksjonen har to møter per
år – vår og høst.
De viktigste sakene finnes på seksjonens webside: www.uems-ortho.org. Der er det også link til websiden
for sentrale UEMS: www.uems.net.
Viktigste saker summarisk:
Utdanning og etterutdanning av spesialister. Målet er å harmonisere både utdanning og
etterutdanning av ortopediske spesialister i Europa. Hovedtema for de siste møtene har vært arbeid med
«European Education Platform» (EEP) og «European Training requirements» (ETR) som nå er godkjent på
UEMS rådsmøte.
Internasjonal akkreditering av kurs utføres etter et felles regelverk på tvers av fagområdene. UEMSseksjon for ortopedi og traumatologi tar hånd om kurs innen vårt fagfelt. Reglementet samt
søknadsskjema for internasjonal akkreditering er lagt ut på hjemmesiden. Det er et stadig økende antall
kurs som blir vurdert.
EBOT-eksamen. Eksamen har vært arrangert siden 2000, og har en skriftlig og en muntlig del. Skriftlig
del (MCQs) utføres via internett om våren, mens muntlig del er på ett sted med internasjonale
eksaminatorer første helg i oktober. Man må bestå skriftlig for å komme opp i muntlig. I fremtiden håper
man å kunne eksaminere muntlig på flere språk – per i dag er det på engelsk og spansk. Bestått eksamen
gjør at man kan kalle seg: ”Fellow of the European Board of Orthopaedic Surgery and Traumatology”. Det
arrangeres forberedende kurs til eksamen i forbindelse med EFORT-kongressene. Også FORTE arrangerer
et forberedende kurs. Det arrangeres også interimeksamen (for ikke ferdige spesialister) via internett.
Mer informasjon om eksamen kan finnes på www.ebotexam.org.
Det er et økende antall kandidater som melder seg til eksamen. I 2017 hadde 163 kandidater muntlig
eksamen hvorav 64 % bestod. Det har over tid kun vært vel 50 % som består skriftlig eksamen. Dette har
ikke blitt bedre etter at interimeksamen ble innført. Hvordan eksamen best skal utvikles vil bli et av
hovedtema i seksjonen framover. Det er enighet om at eksamen ikke skal gjøres lettere for at flere skal
bestå. Kandidatene må trenes bedre for å få tilstrekkelig kunnskap i basis ortopedi.
Seksjonen er medlem av CESME (Council for specialist examinations) sammen med andre fagfelt som
arrangerer spesialisteksamen.
Det er opprettet flere tverrfaglige arbeidsgrupper innen UEMS som «Spine», «Sports Medicine»,
«Hand Surgery», «Pain», «Infection control», «The adolescent» og «Rare Diseases». Delegater fra seksjonen
deltar i disse arbeidsgruppene. I tillegg er seksjonen også representert i «Network of Accredited Clinical
Skills Centres».
Kari Indrekvam
28.08.2018

Årsrapport fra registrene:
Nasjonalt Register for Leddproteser
Ove Furnes

Driftsmessig gikk 2017 uten store problemer for registeret. Leddproteseregisterets
årsrapport finnes i rapporten fra Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og
hoftebrudd (http://nrlweb.ihelse.net/) som ble sendt elektronisk til alle NOF-
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medlemmer i august 2018. Sykehusvise rapporter ble sendt til kontaktpersonene i
oktober 2017.
Registersymposiet på høstmøtet i 2017 hadde følgende tema: Hvordan kan vi måle at sykehusene følger
beste faglige praksis - «Current professional knowledge».
Både Leddproteseregisteret, Hoftebruddregisteret og Korsbåndregisteret presenterte.
Hoftebruddregisteret presenterte som første ortopediske register interaktive resultater som finnes på det
nasjonale servicemiljøets nettside: https://www.kvalitetsregistre.no/.
Sykehusvise operasjonsantall, sykehusvise revisjonsprosenter, proteseresultater og dekningsgrad ble
offentliggjort i november 2017 på Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside:
http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/ og i Årsrapporten for 2017. Geir Hallan presenterte
sykehusresultater for beste faglige praksis for hofteproteser under offentliggjøringen hvor
Helseministeren deltok. Vi måler sykehusene på andel pasienter som får slitesterke leddflater,
infeksjonsprofylakse, tromboseprofylakse, andel kvinner over 75 år med sementert stamme, andel ikke
reviderte totalproteser i hofte og kne etter 2 og 10 år for standardpasienter (Artrose, 55-85 år, ASA 1-2).
Vi arbeider nå med å kartlegge protesedokumentasjonen ved sykehusene.
Resultatene ble offentliggjort sammen med en grundig forklaring på hvorfor sykehusvise forskjeller må
tolkes med forsiktighet. Dårlig rapportering, spesielt av revisjoner, vil påvirke de sykehusvise resultatene,
og vi publiserer derfor også resultater fra dekningsgradanalyser som viser samsvaret mellom
sykehusenes rapportering til Leddproteseregisteret og til Norsk pasientregister (NPR). En frafallsanalyse
for de operasjonene som ikke rapporteres til Leddproteseregisteret er planlagt høsten 2018. Sykehus som
har dårlig dekningsgrad bør gjennomgå sine rutiner på sending av skjema til Leddproteseregisteret og på
sin kodepraksis til NPR på operasjoner i de aktuelle leddene.
Av reoperasjoner registrerte Leddproteseregisteret opprinnelig kun revisjoner der protesedeler ble
fjernet eller satt inn, men for å få oversikt over viktige komplikasjoner, som proteseinfeksjon,
abduktorsvikt i hoften og periprostetiske frakturer, skal nå alle slags reoperasjoner på ledd med proteser
rapporteres til registeret. Lukket reposisjon av proteseluksasjoner registreres foreløpig ikke.
Et system for registrering av PROM data er nå utviklet i samarbeid med HEMIT (Helse MidtNorge IT, Helse
Vest IKT og SKDE) og tatt i bruk ved Haukeland universitetssjukehus. De første resultatene for 2017 ble
presentert i vår Årsrapport 2018. Livskvalitet måles med EQ-5D, smerte og funksjon med HOOS/KOOS,
videre måles aktivitet, utdanningsnivå, alkohol og røykevaner, vekt og høyde. Pasienten fyller ut
elektronisk spørreskjema før operasjon og 1, 6 og 10 år etter operasjon. Målet er at alle sykehus skal ta
dette i bruk i løpet av 2018. Arbeidet med elektronisk registrering av kirurgskjemaet er satt i gang og vil
ha samme oppbygging som det allerede utviklede skjemaet for Korsbåndregisteret.
Ove Furnes deltok på Midtnorsk ortopedisk forening sitt møte i november 2017 og presenterte resultater
på sykehusnivå. Spesielt var det fokus på bruk av sementerte proteser hos kvinner over 75 år og fiksering
av proteser ved hoftebrudd. Vi ønsker å besøke en regional forening årlig.
Vi vil minne om at Datatilsynet krever at samtykkeerklæringen signeres av pasienten før operasjonene
rapporteres til registeret, og at samtykkeerklæringen lagres i sikkert arkivsystem.
Referansegruppen har godkjent at prosjektet «Sementert fiksering av hofteleddsproteser for eldre
pasienter» blir kvalitetsforbedringsprosjekt. Dette er et samarbeid med Hoftebruddregisteret.
Det ble arrangert 30. års jubileum for «Hofteregisteret» 28.-29.september 2017 i Bergen med god
deltagelse og et stort faglig program. Vi takker Norsk Ortopedisk Forening for den flotte glassblåste
Charnleyprotesen vi fikk i gave.

Referansegruppens sammensetning for 2017-2018 er:
Leder av referansegruppen: Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge (valgt for 4 nye år)
Gunnar Knutsen, Helse Nord
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Øystein Gøthesen, Helse Vest
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst (valgt for 4 nye år)
Representant fra (tjenesten) Helse Bergen og Universitetet i Bergen, Lars B. Engesæter.
Jan Erik Gjertsen overtok fra 1.1.2018.
Brukerrepresentant: Jostein Bildøy (ny)
Det er avholdt møte i referansegruppen i april 2017 og i april 2018.
Vi ber Norsk Ortopedisk Forening godkjenne referansegruppens sammensetning.

Nasjonalt hoftebruddregister

Jan-Erik Gjertsen
Nasjonalt Hoftebruddregister inneholder nå data fra 105 000 primæroperasjoner og over 11 500
reoperasjoner. I 2017 ble 8307 primæroperasjoner og 882 reoperasjoner rapportert til registeret. Dette
er en liten nedgang både i antall primæroperasjoner og reoperasjoner i forhold til de to foregående årene.
Dette kan skyldes en reell nedgang i antall utførte operasjoner, men det kan også være uttrykk for
manglende rapportering til registeret. Vi ber om at alle sykehus fortsatt melder både primæroperasjoner
og reoperasjoner til registeret. Vi vil også minne om at Datatilsynet krever at samtykkeerklæringer
signeres av pasientene før operasjonene rapporteres til registrene, og at samtykkeerklæringene lagres i
egne avlåste arkivsskap eller på sikker dataserver ved det enkelte sykehus slik at de lett kan gjenfinnes
dersom Datatilsynet ber om dette.
Lars B. Engesæter sluttet som leder av Hoftebruddregisteret 1. september 2017 og vi ønsker å takke ham
for en fantastisk innsats for registeret gjennom mange år. Jan-Erik Gjertsen overtok som leder av
registeret fra samme dato.
Nasjonalt Hoftebruddregister ble i 2017 ett av få medisinske kvalitetsregistre, og det første ortopediske
kvalitetsregisteret, som presenterte online interaktive resultater. Dette har i flere år vært et ønske fra
Nasjonalt servicemiljø for nasjonale kvalitetsregistre ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
(SKDE). Hoftebruddregisterets interaktive resultater er tilgjengelig på www.kvalitetsregistre.no.
Arbeidet med kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt Hoftebruddregister har vært vellykket.
Kvalitetsindikatorene er godt forankret både blant kontaktpersonene for Hoftebruddregisteret og
gjennom ulike faggrupper i Norsk ortopedisk forening.
Det er fortsatt stor variasjon i ventetid fra brudd til operasjon mellom landets sykehus. Det er både fra
Kunnskapssenteret og fra Hoftebruddregisteret anbefalt at hoftebrudd helst skal opereres innen 24 timer
og i alle fall innen 48 timer. Hoftebruddregisteret har også kommet med anbefaling om å unngå
usementerte femurstammer ved operasjoner for hoftebrudd. Det er derfor gledelig å se at andelen
usementerte proteser har sunket fra 20% til 13% i 2017. Likevel, usementerte stammer brukes fortsatt
rutinemessig ved noen sykehus. Inntil nå har Hoftebruddregisteret vært et kirurgisk rettet register. Vi er i
ferd med å utrede muligheten for en utvidelse av Hoftebruddregisteret slik at også andre variabler som
liggetid, omsorgsnivå etter utreise, fallforebygging, osteoporosebehandling og medisinske komplikasjoner
i forbindelse med sykehusoppholdet skal registreres. Hoftebruddregisteret vil på denne måten i enda
større grad kunne brukes i kvalitetsforbedringsarbeid ved landets sykehus.
Nasjonalt Hoftebruddregister samarbeider med en rekke sykehus om studier både på nasjonalt og lokale
resultater. Det er flott at registerets store datamateriale blir forsket på og vi oppfordrer alle
forskningsinteresserte som ønsker å bruke data fra registeret om å ta kontakt. Vi viser til egen liste over
publikasjoner på våre nettsider http://nrlweb.ihelse.net/
Takk til alle ortopeder for god rapportering og med ønske om fortsatt godt samarbeid!

Nasjonalt korsbåndregister
I 2017 er det registrert 1860 primære korsbåndoperasjoner og 210revisjoner. Dette tallet er relativt
uendret fra i fjor (1857/203). Vi har tidligere også kommentert volum, og vi ser at i fjor er det14 sykehus
som opererer mellom 1 og 5 korsbånd i året. Korsbåndregisteret vil opprettholde fokus på dette området
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det kommende året. Korsbåndregisteret er ment som et register som skal være nyttig for kirurgene. Hvert
enkelt sykehus får sine egne tall tilsendt, og vi står også til disposisjon dersom dere har flere spørsmål.
Arbeidet med det elektroniske korsbåndskjemaet går stadig fremover. I 2017 er det startet opp på
skadelegevakten på Ullevål og det er planlagt oppstart flere steder i 2018. Vi har brukt mye tid på en ny
versjon av det digitale skjemaet hvor det også blir registrert noen nye variabler. Her er det alltid
muligheter for diskusjon, men samtidig vil nok den utarbeidede versjonen bli innført. Spesielt takk til
Andreas Persson som har gjort mye på den tekniske delen der.
Vi minner stadig om at innsending av skjema til Korsbåndregisteret er obligatorisk og en pålagt tjeneste.
Compliance har i årene 2015-2016 vært på 84,4% som er akseptabelt, selv om målet jo er absolutt høyere.
Det er viktig å ha gode rutiner på de enkelte sykehus, og sykehusene med høyt volum har også hatt
tradisjonelt best rapportering. Alle sykehus har i år fått mail fra oss med tilbakemelding om rapportering
og vi håper dette har øket oppmerksomheten.
Kirurgenes graftvalg er relativt uendret der patellarsenegraft står for nesten 60 %. Det er verd å merke
seg at direkte sutur er synlig på figurene fra både 2016 og 2017. Dette skyldes en avgrenset periode på
Haukeland universitetssjukehus på 33 pasienter som nå er avsluttet og pasientene følges nå videre nøye
opp. Foreløpige resultat ble lagt frem på ortopedisk høstmøte 2017, og videre bruk av denne teknikken
bør skje som en del av en studie.
Behandling av meniskskade dersom en primær korsbåndoperasjon viser at det de siste årene er blitt mer
vanlig å suturere en skadet menisk . I 2011 ble litt over 20 % suturert, mens det har vært gradvis økende
til ca. 45 % i 2017. Om dette skyldes at kirurgene sin vurdering av den enkelte skade har endret seg er
ukjent.
Andelen dagkirurgiske operasjoner er økende og av de primære operasjonene er det 76,2 % i 2017. Siden
sykehusene nå får betalt det samme om pasientene er inneliggende eller ikke, er det vel også mulig at
dette tallet stiger i 2018.
Forskning er viktig og det har i 2017 også vært produsert mye bra.
Aga C et. al publiserte i 2017 en studie fra de tre nordiske registrene som viser at teknikken doublebundle rekonstruksjon ved ACL ikke reduserer risiko for revisjon i forhold til vanlig single-bundle
rekonstruksjon.
Ulstein S et. al viste i en studie fra 2017 at pasienter med ACL rekonstruksjon og samtidige bruskskader
hadde like gode PROM resultater etter 5-9 år som pasienter med isolert ACL skade rekonstruksjon.
En spesiell takk til alle som leverer inn skjema.

Nasjonalt Barnehofteregister

Nasjonalt Barnehofteregister samler nå inn data på åttende året og har etablert oss som et av flere
nasjonale kvalitetsregister. Dette har vært med på å øke fokus rundt registeret og i andre fagmiljø, og vi
har per i dag status som et stadium 2 register.
Med videre arbeid håper vi i løpet av få år å kunne klatre til stadium 3, og dette innebærer at vi må klare
en dekningsgrad på over 80 %. I 2017 ligger vi noe under dette, og vi ser dessverre den samme trend som
i 2016, en noe lavere rapportering enn året før. Denne trenden håper vi å få snudd i 2018 når vi kommer i
gang med elektronisk rapporteringsskjema.
Skjemaet har vært evaluert og testet ut gjennom 2017 og er nå satt i produksjon og er i disse dager klar til
bruk i hele landet. Alle sykehus vil derfor i løpet av 2018 begynne å melde elektronisk.
I arbeidet med å få på plass det elektroniske meldeskjema har der vært et tett samarbeid med gruppen
som har laget skjema for åpne og artroskopiske hofteoperasjoner hos unge voksne. Det har vært
vekslende rapportering fra de ulike sykehus vedrørende disse pasienter, men med nytt, elektronisk
skjema håper vi dette vil bli bedre.
Gjennom året har vi gjentatte møter/nett-møter med de andre nordiske barnehofteregistre. Det norske og
svenske er nok det som er kommet lengst, og vi gjør tilpasninger i størst mulig grad for å kunne
sammenligne og koble data i de ulike nasjonale registre. Positivt er at også Finland, Polen, Island og
Nederland ønsker å bygge opp lignende registre og bruke samme variabler. Dette vil i fremtid gi oss gode
mulighet for større pasientkohorter når vi ser på disse relativt sjeldne sykdommene og ikke minst
sammenligning av ulike behandlingsmetoder.
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Vi gleder oss til å ta i bruk det elektroniske skjema i 2018 og håper alle landets barneortopeder husker å
melde pasientene til registeret.

Andre årsrapporter:
Spesialitetskomiteen
Spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi har i 2017-18 bestått av:
Øystein Lian, leder
Mona Nysted, ansvarlig for tilsynsbesøkene
Øystein H. Berg, representant
Ragnhild Støen, representant, ansvarlig for kursene
Christer Kjærvik, representant LIS
Jon Dahl, ansvarlig for kursene
Esten Haanæs, vararepresentant
Jørgen Andvig, vararepresentant, LIS
Besøk på utdanningsavdelingene
Som tidligere vil alle landets ortopediske avdelinger bli besøkt av komiteen i løpet av
funksjonsperioden på 4 år. Tilbakemeldinger fra de forskjellige avdelingene gir som tidligere
et entydig bilde av et sterkt behov for å fortsette denne virksomheten, spesielt pga
avdelingenes problemer med å legge til rette for at utdanningskandidatene oppnår adekvate
operasjonslister innenfor de nye reglene. Det uttrykkes også generell bekymring for
utdanningens kvalitet i den nye spesialitetsstrukturen som nå etableres.
Enkelte avdelinger følges som tidligere tettere, vurdert ut fra kriteriene for å være godkjent
utdanningsinstitusjon. Det er fortsatt enkelte avdelinger som har for liten operativ aktivitet
for LIS til at de gir en adekvat opplæring i kirurgiske ferdigheter
Det er usikkert om besøkene av spesialitetskomiteen vil fortsette i sin nåværende form, og
også usikkerhet omkring spesialitetskomiteens rolle i framtidig godkjenning av
utdanningsinstitusjonene.
I virksomhetsåret 2017 besøkte komiteen:
Mo i Rana, Voss, Hammerfest, Tromsø, Harstad, Stokmarknes, Skien, Kongsvinger, Bodø og
St Olavs Hospital.

Helsedirektoratet
Den framtidige struktur og innhold av spesialistkomiteene er fortsatt under revisjon. Det er
gitt en generell informasjon om at spesialitetskomiteene skal bestå i en eller annen form,
men dette er ikke nærmere spesifisert.
Undervisning
Det er krav om 70 timer internundervising pr år. Dette er en økning i forhold til tidligere krav
om 90 minutter i uken.

Kursene (270 timer hvorav 240 er obligatorisk)
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De obligatoriske kursene er godkjent av Helsedirektoratet og er obligatorisk fra 01.01.17. det
er ingen endringer av de formelle kurskravene.

Obligatorisk etterutdanning av legespesialister
Spesialitetskomiteen og NOF ga i 2016 en felles uttalelse i sakens anledning. Hvilken form og
hvilket innhold dette vil ha i framtiden er fortsatt ikke bestemt.
Spesialistutdannelsen
I regi av Helsedirektoratet er det iverksatt en omfattende endring av spesialistutdanningen.
Ortopedisk kirurgi har en spesifikk og egen spesialistutdanning. De såkalte læringsmålene er
obligatoriske, mens læringsaktivitetene ikke er obligatoriske. Operasjonslistene er definert
som læringsaktivitet, og er derfor juridisk sett ikke obligatoriske. Dette til tross for meget
sterke advarsler fra et samstemt norsk kirurgisk miljø. Hvilke konsekvenser dette får vet vi
ennå ikke.

Norsk Spinalkirurgisk Forening

Norsk Spinalkirurgisk Forening har et ønske om å styrke samarbeidet mellom ortopeder og nevrokirurger
som driver med spinalkirurgi. Det spinalkirurgiske symposiet blir i år som ved de siste årene arrangert på
ortopedisk høstmøte, og vil trolig bli værende der i årene fremover. Det er lagt til fredag ettermiddag for
beste tilpasning mot Nk høstmøte. Det blir således en egen spinalkirurgisk dag på fredagen. Medlemmer
ved Nk høstmøte har fri adgang til spinalkirurgisk symposiet på fredager.
Vi hadde i fjor en betydelig økning i antallet frie foredrag jamfør forgående år i spinalkirurgi, og det ser ut
til at vi kan få en ytterligere økning i år. Det er flere store forskningsprosjekter på gang med samarbeid på
tvers av faggrupper og helseregionene noe som er med på å styrke vårt fagområde.
Svolværkurset, et obligatorisk ryggkirurgikurs for ortopeder, ble arrangert for fjerde gang nå i april 2018.
Kurset kjøres nå hvert annet år, og nå med over 80 deltagere. Gjennomføringen gikk knirkefritt, og innom
rammene av det som var budsjettert. Det er selvsagt ikke foreningens oppgave, men det er viktig at
foreningen støtter opp om det grunnlaget som er lagt etter til nå fire svært vellykkede kurs i Svolvær. Vi
støtter at kurset fortsatt skal holdes i sin nåværende form i Svolvær. Vi hadde forsøk med et mini møte for
NSKF da nesten hele styret var samlet under kurset.
Vi har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger etter gjennomføringen av det spinalkirurgiske
symposiet i fjor, med gjesteforeleser Dr. Wilco Peul. Ischialgi og skiveherniering er noe som opereres av
begge spesialiteter og vi hadde meget godt oppmøte og en fin diskusjon. I år har vi vært heldige med å få
tak i Helena Brisby, Professor, Senior Consultant, Spine Surgery Team, Dept. of Orthopaedics, Sahlgrenska
University Hospital som skal snakke om skivedegenerasjon, naturlig aldring skive vs patologi, og om
mulige fremtidige løsninger skivedegenerasjon, stamceller mv.
NSKF er medlem av EuSSAB (European Spine Societies Advisory Board), en samlingsplatform for
spinalkirurgiske organisasjoner i europa. EuSSAB har møter 2 ganger i året, og vi har intensjoner om å
delta på disse møtene. Jeg deltok nå i april på halvårsmøtet i EuSSAB i Munchen. Møtet dreide seg i
hovedsak om sertifisering av kirurger, og det som nå er på vei til å implementeres; sertifisering av
sykehus mtp spinalkirurgi. Sertifisering av ryggkirurger nå blitt obligatorisk i flere land, og det begynner å
bli vanskelig å få plass på de ulike kursene. De er to ulike sertifiseringer. 1) European Spine Course
Diploma (ESD), og 2) Advanced Diploma (ESAD). Det tilbys nå ekvivalente programmer i Tyskland, Hellas,
Spania, og Tyrkia. Vi er for små til å arrangere liknende kurs, og har blitt anbefalt å prøve og ordne evt. En
skandinavisk modell, da i hovedsak med Sverige og Finland. I Danmark er det nå obligatorisk for nye
spinalkirurger å delta på internasjonale sertifiserings kurs (ASD).
Ellers deltok jeg Svensk Ryggkirurgisk Forening sitt årlige i Sälen, Brainstorm in Snowstorm. Det var 6
norske deltagere, og flere hadde innlegg. Dette er primært et møte mtp forskning innom spinalkirurgi mv.
Svenskene var på sikt interessert i et svensk-norsk samarbeid vedrørende dette møte.
Fremtidsplaner:
Videre jobbing opp mot sertifisering av ryggkirurger i Norge, alternativt å velge den danske tilnærmingen,
å henge seg på de internasjonale kursene.

- 32-

25.10.2018

Norsk Kirurgisk Forening

Årsrapport 2018

Planlegger å holde et internt møte NSKF under hvert Svolværkurs.
Jobbe videre for et samarbeid med Svensk Ryggkirurgisk Forening, og deres kurs i Sälen, og kanskje på
sikt holde et tilsvarende kurs på norsk side av grensen med deltakelse fra Sverige.
Vi har stort sett kommunisert på mail i år også, foruten en liten samling under det ortopediske ryggkurset
i Svolvær. Årets regnskap vil bli sendt foreningens medlemmer og lagt fram på generalforsamlingen.
Vi ønsker alle velkommen til årets Symposium og etterfølgende generalforsamling.
Roger Trana
formann

Rådet for muskel- og skjeletthelse
Innledning
Årsberetningen omfatter kalender- og regnskapsåret 2017
Medlemmer
Pr. 31.12.2017 besto RMH av følgende 16 medlemsorganisasjoner:
- Fagforbundet (LO) (Ny i 2017)
- Forskningsenheten for muskel- og skjeletthelse (FORMI)
- Helsedirektoratet
- Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB)
- Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN)
- NFF Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi
- Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)
- Norsk Kiropraktorforening (NKF)
- Norsk Manuellterapeutforening (NMF)
- Norsk Ortopedisk Forening
- Norsk Osteoporoseforbund (NOF)
- Norsk Revmatikerforbund (NRF)
- Norsk Revmatologisk Forening
- Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)
- Ryggforeningen i Norge (RiN)
- Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Styrets sammensetning
Styret har siden generalforsamlingen i 2017 hatt følgende sammensetning:
Styreleder: Jakob Lothe– Norsk Kiropraktorforening (NKF)
Nestleder: Jon Hagfors – Norsk Revmatikerforbund (NRF)
Styremedlemmer:
Lasse Efskind – Norsk Ortopedisk Forening
Astrid T. Lunestad – Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB)
Merete Tønder – Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi NFF
Erik Aarum – Norsk Manuellterapeutforening (NMF)
1. varamedlem:
John-Anker Zwart – Forskningsenheten for muskel- og skjeletthelse (FORMI)
2. varamedlem:
Thor Einar Holmgard – Ryggforeningen i Norge (RiN)
Sekretær:
Amy Martinsen – FORMI (fra sommeren 2017)
Fast observatør:
Jack Skrolsvik – BJD International Coordinating Committee (ICC) representant
Valgkomité
Valgkomitéen har i 2017, som i 2016, bestått av Kristin Holstad, Henriette Øien, Jan Arvid Dolve og Stein
Knardahl.
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Styrets arbeidsform
I 2017 ble det avholdt i alt 5 styremøter hvorav ett per e-post. Møtene finner i regelen sted i FORMI sine
lokaler på Ullevål Universitetssykehus. Utenom styremøtene har det i tillegg vært avholdt en rekke
arbeidsmøter hvor leder, nestleder, sekretær og deler av styret har deltatt. En egen arbeidsgruppe for å
planlegge konferansen 2018 ble opprettet mot slutten av perioden.
Etter at ny organisasjonsstruktur ble innført i 2016 erfarer vi at styrearbeidet helt klart blitt mer effektivt
men vi ser samtidig utfordringer i forhold til å ivareta kontakten ut mot medlemsorganisasjonene på
samme måte som i den gamle ordningen hvor hver medlemsorganisasjon var representert i styret. Det
siste styremøtet i perioden (7. november) var derfor et såkalt stormøte hvor alle representantene for
medlemsorganisasjonene var invitert som observatører med talerett.
I mars vedtok styret å flytte sekretærfunksjonen tilbake til FORMI da rådets sekretær gjennom mange år,
Hans Otto Engvold signaliserte at han ønsket avløsning.
Rådets nye sekretær er forskningskoordinator på FORMI, Amy Martinsen. Overføringen av
sekretærfunksjonen gikk smidig og problemfritt, og godtgjørelse for sekretærfunksjon i perioden ble likt
fordelt mellom Norsk Kiropraktorforening og FORMI.
Jack Skrolsvik er fast observatør i styret som norsk Europa-representant i den internasjonale
styringsgruppen (ICC) til Global Alliance of Musculoskeletal Health, of the Bone and Joint Decade.
Vi har utarbeidet en håndbok for Rådet for muskelskjelettehelse, håndboken dokumenterer
arbeidsoppgaver, ansvar og rutiner og skal være et viktig verktøy og nyttig referanse for alle som er
involvert i rådets aktiviteter. Den skal bidra til å gjøre organisasjonen mer robust, transparent og mindre
personavhengig i tiden fremover. Det er Astrid Lunestad som har hatt hovedansvaret for å utarbeide
Håndboken, den skal ligge åpent tilgjengelig for alle Rådets medlemsorganisasjoner og holdes løpende
oppdatert.
Nettsiden vår www.muskelskjeletthelse.no som var nye i fjor oppdateres nå jevnlig og er blitt en god og
oversiktlig referanse for rådets aktiviteter. I tillegg har vi fått egen Facebook-side som gjør det langt
lettere for oss å promotere aktivitetene våre og da spesielt konferansene.
Styret har videre i perioden hatt en grundig gjennomgang av vedtektene som har resultert i noen mindre
endringsforslag som vil legges frem på generalforsamlingen sammen med forslag til Visjon,
Virksomhetsplan og Handlingsplan for perioden 2018-2020.
Samtlige av styrets medlemmer inklusive arbeidsutvalget bidrar på frivillig basis uten økonomisk vederlag.
Arbeid og helse – en rød tråd i styrets arbeid 2017.
Gjennom de siste årene har det vært en økt erkjennelse i styret at det må jobbes på tvers av sektorene hvis
vi skal nå våre målsettinger om bedre muskelskjeletthelse. Som største årsak til sykefravær og uførhet
utgjør muskelskjeletthelsen en stor bærekraftutfordring i årene fremover for samfunnet som krever
tverrsektoriell innsats for å lykkes. Vi har i 2017 derfor valgt å orientere oss i langt større grad mot
arbeidslivssektoren enn tidligere.
Sonderinger over tid fra rådets side opp mot de store arbeidslivsaktørene har nå gitt resultater.
Fagforbundet valgte som det største enkeltforbundet i LO å slutte seg til rådet i 2017. Med Fagforbundet
med på laget har rådet fått en solid forankring inn mot arbeidslivssektoren som er en viktig milepæl for
oss i vårt videre arbeid. Vi håper nå flere av de andre store organisasjonene vil følge Fagforbundets
eksempel i tiden fremover.
Arbeid og helse var også temaet for RMH-konferansen i 2017; ”Muskelskjeletthelse og arbeidsliv – ta
kontroll over eget liv” som fant sted i Helsedirektoratet 30 mai. Konferansen var rettet mot helsepersonell,
pasientorganisasjoner, politikere, NAV ansatte, offentlig forvaltning, bedriftsleder og andre med interesse
for muskel- og skjelettlidelser og arbeidsliv. Dette var tydelig et tema som engasjerte de mange som kom
på arrangementet. konferansen ble godt besøkt.
En rekke av våre medlemsorganisasjoner med STAMI i spissen bidro med gode innlegg og Anna Fryxelius
fra Revmatikerforbundet ledet oss engasjert gjennom hele dagen. Hele konferansen ble filmet og lenker til
foredragene er lagt ut på Youtube ligger på våre nettsider.
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Det er arbeidskrevende å arrangere konferansen og arbeidsgruppen la ned et viktig og god arbeid.
En partner for myndighetene
Styret anser at det blir stadig viktigere at rådet fremover fremstår som én partner myndighetene kan
forholde seg til. Muskelskjelettfeltet er stort, og myndighetene både mangler og trenger en slik partner
slik vi ser på de andre store sykdomsområdene, for eksempel gjennom Rådet for psykisk helse,
Kreftforeningen, Diabetikerforbundet osv.
Samtidig ser styret at slike ambisjoner umulig kan innfris så lenge all aktivitet skjer på frivillig basis. Å
påta seg en slik oppgave krever langt større kapasitet som kun kan finne sted gjennom å finne en måte å
finansiere oppbyggingen av rådet til en bærekraftig organisasjon som er rustet til å påta seg en slik
oppgave.
Senhøstes 2018 ble det også kjent at Helse- og omsorgsdepartementet skal iverksette arbeidet med ny
strategi for ikke-smittsomme sykdommer (NCD-strategi).
Når vi samtidig vet at muskelskjelettplager, -skader og sykdom utgjør en svært stor del av sykdomsbyrden
fra ikke-smittsomme sykdommer var styret klare på at det må være en høyt prioritert målsetting for RMH
og spille inn til departementets strategiarbeid.
Med dette som bakgrunn har vi henvendt oss til politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, hvor vi
fikk innvilget et møte med statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i januar 2018.
Fokus på rehabilitering i 2018
Rådet for Muskelskjeletthelse har også høsten 2017 sendt inn høringssvar til den foreslåtte endringen av
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator – Definisjon av habilitering og
rehabilitering.
I høringssvaret støtter vi at en ny definisjon ikke skal tidsavgrense rehabiliteringsforløp, og dermed ta
høyde for at rehabilitering kan være av livslang varighet. Vi anser dette som en meget viktig endring for
mange individer med kroniske sykdommer og plager.
Det var derfor naturlig å velge nettopp rehabilitering som tema for konferansen i 2018. Planlegging og
forberedelser til konferansen ble godt ivaretatt av en egen arbeidsgruppe mot slutten av perioden.
Konferansen finner igjen sted i Helsedirektoratet 30. mai og har fått tittelen: ”Muskelskjeletthelse og
rehabilitering – hvordan fungerer det?” og er rettet mot helsepersonell, pasientorganisasjoner,
rehabiliteringssentre, politikere, offentlig forvaltning og andre med interesse for muskel- og
skjelettlidelser og rehabilitering. Programmet var praktisk talt klart rundt nyttår og vi har lykkes å få
mange av landets fremste fagfolk til å bidra med innlegg som sammen med representanter for brukere og
myndigheter vil sette fokus på rehabilitering.
Behov for nye og oppdaterte retningslinjer på rygg
I 2016 spilte Rådet for muskelskjeletthelse inn et forslag til Helsedirektoratet om at man der skulle
vurdere en oppdatering av de tidligere nasjonale, kliniske retningslinjene for korsryggsmerter med og
uten rotaffeksjon fra 2007. De tidligere retningslinjene ble utarbeidet i regi av FORMI i samarbeid med
Helsedirektoratet. Ettersom nevnte retningslinjer ikke offisielt primært utgikk fra direktoratet har de ikke
lenger status som offisiell nasjonal, klinisk retningslinje.
Direktoratets interne Retningslinjeutvalg foretok i 2017 en omorganisering og revidering av kriteriene
retningslinjearbeid, der Rådet fikk tilbakemelding om at prosessen var stilt i bero. Rådet har i etterkant av
direktoratets interne revisjon mottatt tilbakemelding at tidligere innsendte forslag må suppleres med
ytterligere og mer detaljerte faglige begrunnelser. Forslag til nytt innspill overfor direktoratet utarbeides
av Rådets sekretariat og forelegges Rådets styre for godkjenning før innsending primo 2018.
God dialog med forskningsmiljøet
Det gode samarbeidet mellom Rådet for muskelskjeletthelse og Muskel Skjelett Satsningen (MUSS)
innenfor Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) har fortsatt i 2017. Det har vært
regelmessig dialog og koordinering mellom hhv Rådet og MUSS.
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Rådet for muskelskjeletthelse har en fast observatør (brukerrepresentant) i MUSS fagråd, ved Astrid
Lunestad. For mer detaljert informasjon om forskningssatsningen innenfor muskelskjelettfeltet –
se www.muss.no
Pådriver for brukermedvirkning i forskning
Nestleder Jon Hagfors har vært med å utvikle kurs for brukermedvirkere i forskning i regi av FUNKIS som
representant for NRF, og er videre medlem av brukerutvalget på Diakonhjemmet sykehus og deltar i flere
større forskningsprosjekter.
I forbindelse med at Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), OUS skulle
etablere en base med brukermedvirkere i samarbeid med Muskel Skjelett Satsningen (MUSS) var
samarbeidet med Rådet for muskelskjeletthelse sentralt.
Medlemmer i FORMI brukermedvirkerbase skal delta i forskning og fagutvikling på
muskelskjeletthelse. Basen ble etablert i februar 2017, alle brukerorganisasjoner i Rådet for
muskelesjeletthelse er representert. Alle brukermedvirkere har kurs i brukermedvirkning i forskning hos
FORMI, OUS og Good Clinical Practice (GCP) for brukermedvirkere. Alle brukermedvirkerne har oppdrag i
forbindelse med forskning og fagutvikling.
I forbindelse med MUSS 6. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse i Oslo 11.-12.
september 2017, ble det holdt foredrag om brukermedvirkning der brukermedvirker fra FORMI
brukermedvirkerbase og Rådet for Muskelskjeletthelse bidro.
Internasjonalt arbeid
Internasjonalt er Global Alliance for Musculoskeletal Health (G-MUSC) styrt av «International
Coordinating Council (ICC)», og er videre organisert med en rekke tematiske «Task Forces» og alle
nasjonale nettverk (NANs).
Det tar tid og er et møysommelig arbeid å etablere et tettere og mer omfattende samarbeid mellom (GMUSC) og World Health Organization (WHO). Dette skyldes i stor grad at ikke minst at G-MUSC til nå ikke
tilfredsstiller alle kriteriene WHO stiller for å klassifisere som en NGO (non-governmental organization).
Blant annet er samarbeid med kommersielle aktører til hinder for dette.
G-MUSC deltar imidlertid på fler og fler arenaer i WHO og har fått på plass og finansierer en Fellow i WHO
(Andrew Briggs fra Australia). I sum lover dette godt for samarbeidsklimaet med WHO fremover.
I oktober deltok en delegasjon fra rådet som besto av Jakob Lothe, Jack Skrolsvik og Amy Martinsen på
«Global Alliance for Musculoskeletal Health World Symposium 2017: Importance of Musculoskeletal
Health for Healthy Ageing» i Berlin. I forbindelse med konferansen ble det arrangert et fellesseminar
sammen med WHO med fokus på aldring og helse. Det tyske helsedepartementet støttet arrangementet
økonomisk.
Jakob Lothe var på forhånd invitert til å holde innlegg på konferansen om betydningen av å bygge opp
gode nasjonale nettverk i alliansen, hvor han på vegne av styret benyttet anledningen til å kritisere
alliansen for å være uhensiktsmessig topptung i sin nåværende form. I stedet oppfordret han G-MUSC til å
organisere seg mer etter «bottom-up»-prinsippet og bruke ressursene og kompetansen i de nasjonale
nettverkene i langt større grad fremover.
Videre ble Jakob Lothe som norsk delegat oppnevnt som leder for et nyopprettet National Action Network
Task Force med internasjonalt ansvar for koordinering av G-MUSC sine nasjonale nettverk. Dette blir både
en stor utfordring og en spennende oppgave som for vil kreve mye nybrottsarbeid i året som kommer i
tett samarbeid med den internasjonale ledergruppen.
Økonomi
Se vedlagte Årsregnskap for 2017 fra ECOS regnskapsbyrå.
Som i tidligere år er regnskapet enkelt og oversiktlig siden rådets økonomi kun er basert på
medlemskontingenter og beskjedne kursinntekter. All virksomhet er frivillig med unntak av
sekretærfunksjonen som representerer mindre enn en 10% stilling.
Som påpekt tidligere i rapporten er det derfor stort behov for å styrke rådets inntekter for å
profesjonalisere rådets virksomhet og nå ambisjonene i virksomhetsplanen.
Oppsummering

- 36-

25.10.2018

Norsk Kirurgisk Forening

Årsrapport 2018

Kort oppsummert gjenspeiler årsberetningen for 2017 god kontinuitet og fremgang i rådets virksomhet
på en rekke områder. I perioden har vi hatt spesielt fokus på arbeidsliv og muskelskjeletthelse og
satsningen på brukermedvirkning er videreført med gode resultater. Sekretærens rolle og innsats er
sentral for å sikre kontinuitet i aktivitetene i Rådet for Muskelskjeletthelse.

8.3
Årsrapport fra Norsk barne-kirurgisk forening
(NBKF)
Medlemmer
NBKF har 41 medlemmer hvorav 23 er godkjente spesialister i barnekirurgi.
Styrets sammensetning 2017-2018
Live Lundar, leder
Marianne Valeberg Fosby, kasserer
Andreas Urdal, sekretær
Thorstein Sæter, styremedlem, FUXX-kontakt
Audun Mikkelsen, varamedlem
Harald Langeggen, varamedlem
Aktivitet
Generalforsamlingen ble avholdt 26. oktober 2017 under Kirurgisk høstmøte på Lovisenberg diakonale sykehus.
Det var som vanlig god oppslutning om Høstmøtet der vi deltok med totalt 15 frie foredrag under gastro- og
urologisesjonene. I tillegg arrangerte vi et barneurologisk symposium med Professor Göran Läckgren fra
Uppsala som gjesteforeleser.
Fredag 27. oktober ble det avholdt kurs i urogenital barnekirurgi del 1. Hans Skari var kursleder. Det ble et svært
vellykket kurs med god deltagelse og positive tilbakemeldinger ved kursevalueringen. Dette var det første
nasjonale kurset i barnekirurgi, og det er planlagt flere slike nasjonale kurs tilpasset de nye reglene for
spesialistutdanning.
Styret har hatt telefonmøter og jevnlig kontakt per epost. NBKFs leder er medlem av styret i Norsk kirurgisk
forening og møter regelmessig ved styremøter i NKF.
Internasjonal aktivitet
NBKFs medlemmer har deltatt med innlegg ved internasjonale kongresser også i 2017, blant annet på EUPSA i
Paris i juni. Flere av medlemmene er involvert i internasjonale forskningssamarbeid og forskningsnettverk.
Spesialiltetskomitéen
Leder er Kristin Bjørnland. Hovedfokus for spesialitetskomitéen de siste årene har vært de nye spesialistreglene
og arbeidet med forslag til læringsmål er gjort i nært samarbeid med styret i Norsk barnekirurgisk forening. Det
knytter seg stor spenning hvordan de nye reglene vil fungere i praksis. Viser også til egen årsrapport fra
spesialitetskomitéen.
Regnskap
Regnskapsfører er kasserer Marianne Valeberg Fosby. Årsregnskapet, regnskapsrapport og budsjett fremlegges
på årsmøtet/generalforsamling.
Informasjon til medlemmene
Det sendes ut informasjon til medlemmene via epost. Nettsiden vår (www.barnekirurgi.no) er ikke oppdatert og
vi søker etter ny webredaktør.
Norsk barnekirurgisk forenings stipendium 2017
Beste artikkel: Kristin Bjørnland et al. ”A Nordic multicenter survey of long-term bowel function after transanal
endorectal pull-through in 200 patients with rectosigmoid Hirschsprungs disease”
Beste innlegg Høstmøtet 2017: Audun Mikkelsen ”Øsofagitt og metaplasi hos ungdom med øsofagusatresi”
Beste nykommer Høstmøtet 2017: Emilie Jarøy ”Dyrking av enteriske nervestamceller fra pasienter med
Hirschsprungs sykdom – optimalisering av metode”
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15.10.18
For styret i Norsk barnekirurgisk forening
Live Lundar
(leder)

8.4

Årsrapport fra Norsk karkirurgisk forening

Årsberetning for NKKF 2017-2018
Leder:
Øystein Hovi Rognerud, OUS HF, Oslo
Sekretær:
Øyvind Skoe, Ahus, Lørenskog
Kasserer:
Shakil Aslam, Sykehuset i Østfold HF, Kalnes
Styremedlem:
Synnøve Seljeskog, Sykehuset Innlandet HF, Hamar
Styremedlem:
Einar Andre Brevik, Sykehuset Innlandet HF, Hamar
FUNK-medlem: Karin Solli, HUS, Bergen
Vara:
Toril Rabben, OUS HF, Oslo
Fra 1. januar 2018 tok det nye styret over. Det er et ungt styre, og kontinuitet sikres ved at avtroppende leder
sitter ytterligere to år som styremedlem, avtroppende leder for denne perioden er Einar André Brevik.
FUNK-medlem vedtatt ved ekstraordinært årsmøte 2018
Under NKKFs Vintermøte 2018 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte. Under dette ekstraordinære årsmøtet ble
det vedtatt å innlemme FUNK-medlem som fullverdig styremedlem i NKKFs styre.
Styremøter
Styret hadde fire styremøter og ett arbeidsmøte via Skype i 2017, i 2018 blir det totalt 5 styremøter.
Medlemmer (oppdatert 4. september 2018); tilnærmet uendret siste to år.
159 medlemmer, hvorav 32 kvinner:
102 yrkesaktive spesialister
19 ikke spesialister
38 pensjonister
I tillegg har foreningen 18 assosierte medlemmer (13 menn, 5 kvinner)
Økonomi
Årsregnskapet for 2017 avsluttes 31.12.17. NKKF har brukt Lars Vasli som regnskapsfører. Revisor er RSM
Hasner Kjelstrup & Wiggen. Regnskap, revisorberetning og fremtidig budsjett fremlegges på Årsmøtet.
Foreningens økonomi er i positiv vekst og tilfredsstillende. Tilskudd fra Legeforeningen har vært stabil og basert
på medlemstall. NKKF har økt totalomsetningen de senere år som følge av økt aktivitet, bl.a. i ved Høstmøtet og
Vintermøtet.
NKKF har som satsningsområde å bli mer synlig på nett med etablering av egen nettside i 2018. Det er ikke
beregnet store kostnader med etableringen av dette, da utvikling av nettsiden er gave fra bruker.
Forskningsutvalget ble formelt valgt på NKKFs årsmøte i oktober 2016. Årsmøtet har årlig besluttet å dekke
møtekostnader i Forskningsutvalget for henholdsvis 2017 og 2018.
Foreningens utvalg
Kvalitetsutvalget: Sven Ross Mathisen (Sykehuset Innlandet), Thorbjørn Jonung (Haukeland
universitetssjukehus), Peter Stavis (Vestre Viken).
DRG/kodeutvalget: Torbjørn Dahl (St Olavs Hospital), Otto Sundhagen (Oslo universitetssykehus), Odd
Grenager (Sykehuset i Østfold).
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Valgkomitéen: Thomas Hayes (Sykehuset i Vestfold), Mehdi Sahba (Sykehuset i Østfold), Torbjørn Dahl (St
Olavs Hospital).
Spesialitetskomitéen: Frode Aasgaard (leder, representant Helse Midt), Ramez Bahar (representant Helse Nord),
Antonio Rosales (representant Helse Sør-Øst), Henrik Halvorsen (representant Helse Vest), Andreas Nygaard
(Ylf-representant). Vararepresentanter: Øyvind Risum (Oslo Universitetssykehus), Thorbjørn Bakken
(Sykehuset i Vestfold), Egil Hafstad Gleditsch (Vara Ylf). Ylf-representantene velges av Yngre legers forening
selv
NKKFs forskningsutvalg: Erney Mattsson (leder, St Olavs Hospital), Jarlis Wesche (Akershus
universitetssykehus), Thorbjørn Jonung (Haukeland universitetssjukehus), Gustav Pedersen (Haukeland
universitetssjukehus), Knut E. Kjørstad (Universitetssykehuset Nord-Norge), Morten Vetrhus (Stavanger
universitetssykehus), Kirsten Krohg-Sørensen (Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet), Antonio Rosales (Oslo
universitetssykehus Aker), Jonny Hisdal (Oslo Universitetssykehus Aker – annet fagfelt) og representant fra
NKKFs styre som fungerer som sekretær.
Representasjon:
NORKAR: Toril Rabben (Oslo universitetssykehus), vara Einar André Brevik (Sykehuset Innlandet).
UEMS: Beate Viddal (Stavanger universitetssykehus) og Jarlis Wesche (Akershus universitetssykehus).
ESVS: Erney Mattsson (St Olavs Hospital)
EVST (ESVS trainee): Norge har under 10 LIS representert, og derfor ingen representant. Etter bestemmelse ved
det ekstraordinære årsmøtet 2018 (se eget punkt), så har 20 utdanningskandidater blitt meldt inn i EVST og dette
betyr at det ved Høstmøtet 2018 vil bli avholdt valg av representant til EVST.
Nordic Diabetic Forum: Torbjörn Jonung (Haukeland universitetssjukehus)
Videre arbeid etter Carotisstudien
Carotisstudien ble publisert i EJVS høsten 2017 (http://www.ejves.com/article/S1078-5884(17)30449-5/fulltext).
I etterkant har NKKFs styre og Forskningsutvalget vært aktive mot aktuelle politiske og faglige institusjoner
med det forestående arbeidet med pakkeforløp hjerneslag. Dette pågår fortsatt.
NKKFs Forskningsutvalg
Forskningsutvalget ble oppnevnt og formalisert med vedtektsendring på Årsmøtet 2015. Erney Mattsson (St
Olavs Hospital) er valgt leder. Det leveres egen årsrapport fra Forskningsutvalget. Se eget vedlegg for årsrapport
2017-2018.
Høstmøtet 2017
Årets karkirurgikurs var «31685. Fossa inguinales, en achilleshel?»
Kurset ble arrangert av Karkirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Aker.
NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med V-TECHs holdt av utdanningskandidat gikk til Anne
Helene Krog et.al. (Oslo universitetssykehus Aker) for foredraget «Peroperativ hormonell stressrespons ved
laparoskopisk sammenlignet med åpen aortobifemoral bypass».
NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med BBrauns gikk til Henrik Halvorsen (Haukeland
universitetssjukehus) for foredraget «En enklere metode for staging av BEVAR».
Det ble for femte gang avholdt et faglig symposium. Temaet var «Fremtidens karkirurgi i Norge». Faglig innlegg
av professor Julian Scott (University of Leeds; UEMS), Beate Viddal (Stavanger universitetssykehus, leder
spesialitetskomiéen karkirurgi), Arne Seternes (St Olavs Hospital).
For tredje gang arrangerte 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. For 2018 vil ansvarlig være Universitetssykehuset Nord-Norge.
Det var 20 frie foredrag under Høstmøtet 2017, sammenlignet med 21 i 2016, 30 i 2015, 28 i 2014, 20 i 2013, 26
i 2012, 26 i 2011, 21 i 2010.
Vintermøtet 2018
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Norsk karkirurgisk forening (NKKF) avholdt sitt 28. årlige Vintermøte 1.-4. mars 2018 i Trysil. Karkirurgisk
avdeling Sykehuset i Østfold HF stod for det faglige programmet med tema «Noe nytt om det dype, venøse
systemet?» og tilleggstema «Interessante, karkirurgiske problemstillinger». Internasjonale foredragsholdere var
Gunnar Plate (Helsingborg Sjukhus), Jacob Budtz-Lilly (Aarhus Universitetshospital) og Peter Neglén
(Professor Emeritus).

NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med MicroMed holdt av
utdanningskandidat gikk til Benedicte Skaug Hansen et.al. (Sykehuset i Vestfold) for deres
presentasjon «Gjennomgang av Supera, Abbott Vascular, ved SiV HF Tønsberg siden
oppstart juni 2016»
NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med V-TECHs gikk delt til Sven Ross
Mathisen og Einar André Brevik, (begge Sykehuset Innlandet Hamar) for deres
presentasjoner, henholdsvis “EVAS ved Sykehuset Innlandet HF - Hamar” og “Resultater
etter EVAS-konvertering ved SI HF – Hamar”.
Det ble også arrangert et NORKAR-symposium.
Ved siden av et godt faglig program var det flere sosiale sammenkomster med blant annet uoffisielt karkirurgisk
mesterskap i bowling, bowling for barna, bading og ski. Det var over 100 besøkende, inkludert utstillere,
kursdeltagere, foredragsholdere og NKKF-medlemmer med familie.
Vintermøtet 2019 skal arrangeres 13.-17.mars 2019 ved Vestlia Resort, Geilo.
Karavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus står for det faglige innholdet. Nytt av året er at Vintermøtet
2019 vil være én dag ekstra sammenlignet med tidligere år.
NKKF på nett
Foreningens nettside har lenge vært på Legeforeningens platform: www.legeforeningen.no/nkkf .
Publiseringsverktøyet oppleves lite brukervennlig, derfor har styret ofte kun benyttet seg av epost-klienten til
Legeforeningen for utsendelse av informasjon til medlemmene.
NKKF har også en Facebook-side ( www.facebook.com/norskkarkirurgiskforening ). Denne oppdateres jevnlig
med informasjon om arrangement, kongresser, publikasjoner og annen relevant informasjon for medlemmene.
Siden har 325 «liker» (jevn økning siste fem år: 83 i 2014, 135 i 2015, 239 i 2016 og 296 i 2017).
NKKF disponerer også www.karkirurgi.org og www.carotis.no
En stor og viktig satsning for NKKFs styre i perioden har vært opprettelse av en egen nettside for NKKF
uavhengig av Legeforeningens platform. Denne vil etter planen presenteres for medlemmene under Høstmøtet
2018 og umiddelbart tas i bruk som offisielt kommunikasjonsverktøy for medlemmene, med fortsatt bruk av
epost-klienten til Legeforeningen i tillegg, dersom dette vedtas på Årsmøtet 2018.
Ekstraordinært Årsmøte 2018
Under Vintermøtet i mars 2018 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte. Dette hadde tre hovedsaker:
1 – innlemming av FUNK-representant som fullverdig styremedlem i NKKFs styre. Enstemmig vedtatt av
Årsmøtet.
2 – NKKF skal sponse alle utdanningskandidater i karkirurgi med medlemsskap i EVST. Enstemmig vedtatt.
3 – Frode Aasgaad (St Olavs Hospital) ble enstemmig foreslått som spesialitetskomitéen i karkirurgis leder.
Dette ble meddelt Legeforeningen.
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Årsrapport fra Forskningsutvalget 2017-2018
Norsk karkirurgisk forening
Rapporten gjelder oktober 2017 – oktober 2018
Forskningsutvalget har under året hatt to fysiske møter i tilknytning til Høst- og Vintermøtet,
henholdsvis 2017 og 2018. Forskningsutvalget har ved disse arrangementene hatt som sitt
ansvar å velge de to beste presentasjonene under de nasjonale møtene.
Det har mellom disse møtene vært kontakt via epost og Skype.
En hovedsak under året har vært å gjennom diskusjon optimere studieprotokollen for
ABANDIAstudien. Denne studien har som hensikt å vurdere betydningen av skjult diabetes ved
intervensjon/operasjon rettet mot utposinger på hovedpulsåra.
Studien har nå begynt og koordineres via Haukeland universitetssjukehus. Nasjonal
koordinator er dr Gustav Pedersen. ABANDIA-studien kommer til å generere ny kunnskap
innen karkirurgi på et
internasjonalt nivå.
I tillegg så har åtte nye forslag blitt vurdert som etterfølgere etter ABANDIA-studien.
Forskningsutvalget har redusert dette til to endelige forslag og hvilket forslag av disse som
blir nasjonal studie for 2019 vil bli endelig vurdert under Høstmøtet 2018.
Vår første studie (Carotisstudien), som så på timing fra indekshendelse til carotiskirurgi, har
fått oppmerksomhet utover det karkirurgiske miljøet.
Det karkirurgiske miljøet i Norge har blitt invitert til ekspertgruppemøte omkring
pakkeforløp hjerneslag. Det er vår nasjonale koordinator i Carotisstudien dr Knut E. Kjørstad
som har vært representant for Forskningsutvalget og NKKF i denne sammenheng. Vårt
standpunkt er at det i pakkeforløpsbeskrivelsen skal inngå at pasientene skal ha
bildediagnostikk av halskar innen 24 timer etter innleggelse. Hvis dette blir en endelig
anbefaling, så kommer det å påvirke carotiskirurgien i Norge i lang tid fremover.
Prof. Erney Mattsson
Leder Forskningsutvalget

8.5 Årsrapport fra Norsk forening for gastro-enterologisk
kirurgi
Styret i NFGK har i 2018 bestått Ole H Sjo (leder), Håvard Thorsen (nestleder), Caroline Sagatun (kasserer),
Hanne Skoglund, Kristin Bentung Lygre og Mona Rydningen (LIS-representant)
Som vararepresentanter: Usman Saeed, Halvor Salthammer og Per Even Storli.
Det er avholdt ordinære styremøter den 25.01.18 (Thon Hotel Arena), 19.04.18 (Thon Hotel Vika), og 06.06.18
(Legenes Hus Oslo) og 06.09.18 (Legenes Hus Oslo). Det vil også bli avholdt et styremøte 23.10.18. i
forbindelse med Høstmøtet. Forøvrig har arbeidsformen vært pr. e-post og telefon.
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Revisorer:
Foreningens regnskap føres av Azets Insight AS og revideres av Kjelstrup & Wiggen ANS. Det er regnskapet for
2017 som fremlegges i revidert form til årsmøtet.
Valgkomite:
For perioden 2017 – 2018 består valgkomiteen av: Kristoffer Lassen (leder), Hans-Olaf Johannessen og JonHelge Angelsen.
Spesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi 2014-2018
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), Jorunn 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 2018 organiserer selv sitt arbeid og skal dele
ut tre priser som er reisestipend sponset av NFGK, hver på 20 000. Bedømmelseskomiteen består av Eirik Kjus
Ahlin (UNN), Arild Horn (HUS) og Rune Sandbu (SiV)
Høringsuttalelser
Høringsuttalelser innad i Dnlf er koordinert gjennom NKF, slik at de kirurgiske fag i størst mulig grad kan
komme med et felles syn. NFGK har levert selvstendig høringsuttalelser vedrørende struktur for ny
spesialistutdannelse 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 19.-20. april 2018. Årsmøtet 2009 vedtok
honorar til styremedlemmene: kr 30.000 til leder, kr 10.000 til hver av de øvrige styremedlemmene. Årsmøtet
2017 vedtok å opprette et eget NFGK fond på kr. 100.000 for støtte til forskning og fagutvikling.
Medlemmer
Foreningen har per 21.09.2018: Totalt: 384 medlemmer;
Godkjent spesialist: 301
Ikke spesialist: 42
Pensjonist <75: 19
Pensjonist over 75: 22
Assosierte medlemmer: 19
Kommunikasjon - internett
E-post og nettsidene www.legeforeningen.no/nfgk og www.gastrokirurgi.no er de viktigste
kommunikasjonsformer med medlemmene. Dnlf har markedsført MinSide og her finnes mye informasjon. Vi har
også regelmessig sendt ut e-post til våre medlemmer om aktuelle hendelser som kurs, møter og kongresser som
styret mener er av interesse. NFGK har i tillegg opprettet en egen nettside under domenet gastrokirurgi.no som
administreres direkte av styret, og som er svært enkel å forholde seg til som medlem samt for styret i forhold til
jevnlige oppdateringer. 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. De nye
nettsidene ble presentert på Høstmøtet 2017.
Representasjon i andre fora
Ole Sjo representer foreningen i styret i Norsk Kirurgisk Forening (NKF) og Norsk Forening for Kolorektal
Kirurgi (NFKK). Han har også vært representant for NFGK i gruppen for fagmedisinske foreninger (FaMe), men
ikke deltatt på årets landsstyremøte i Legeforeningen.
Vårmøtet:
Årets Vårmøte bel avholdt på Thon Hotel Vika i Oslo hvor NGICG i samarbeid med NFGK hadde ansvaret for
programmet begge dagene. Programmet torsdag 19.04. var kolorektal cancer, og fredag 20.04. kolorektale
levermetastaser. Møtet var godt besøkt med totalt 86 deltakere, og tilbakemeldingene var positive med unntak av
noe kritikk av møtelokalet.
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Det ble i 2017 besluttet at møtet skulle være et rent gastro-onkologisk møte slik grunntanken har vært fra
tidligere år. Det velges en programkomite utgående fra NGICG og NFGK i felleskap tilpasset valg av temaer.
Eksterne fagpersoner kan også trekkes inn i program komiteen.
Kurs
NFGK har som mål å informere medlemmene om alle relevante 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 har blitt enklere ved å ha egne frittstående nettsider som
enkelt 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 også i 2018
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 læringsmål for både generell kirurgi, akutt kirurgi og den mer spesielle
gastroenterologiske kirurgien. NFGK samarbeidet med NKF, Spesialitetskomiteene i generell og
gastroenterologisk kirurgi samt FUNK, Traumeutvalget i NKF og styret i den nydannede Norsk Forening i
Kolorektal Kirurgi i dette arbeidet, og leverte en felles høringsuttalelse i samarbeid med DNLF til
Helsedirektoratet i 2017, etterfulgt av en egen uttalelse i 2018 vedrørende utelatelse av prosedyrelister i ny
spesialistutdannelse.
Annen virksomhet
Foreningen har i 2017-18 støttet den videre etablering og drift av Norsk Forening for Kolorektal Kirurgi (NFKK)
som underforening eller interessegruppe til NFGK etter forslag stillet ved Årsmøtet 2015. Under det første
ordinære årsmøtet under Kirurgiske Høstmøte 2017 ble det første ordinære styret valgt, med leder av NFGK som
representant i dette styret. Denne foreningen leverer i år sin første ordinære årsberetning. Den andre
underforeningen til NFGK, Norsk Forening for Fedmekirurgi (NFFK) har arbeidet selvstendig i inneværende år.

NFGKs priser innen gastroenterologisk kirurgi på Kirurgisk Høstmøte 2017
Prisene var hver på kr 20 000, -.
Bedømmelse komiteen besto i 2017 av Anne Waage (leder), OUS Rikshospitalet, Christian Rushfeldt, UNN
Tromsø og Anna-Christina Beuke, Haukeland Universitetssykehus
Bedømmelseskomiteen kom frem til følgende vinnere av priser under Høstmøtet 2017:
Beste foredrag fra miljø utenfor universitets sykehus:
Abstract 099: PEG Ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand. Indikasjoner, varighet av behandling, komplikasjoner
og overlevelse. Gladheim KT, Hauss HJ, Stallemo A.
Begrunnelse: Dette er en flott og grundig studie på et hyppig utført inngrep innen hverdags kirurgien som
sjelden blir evaluert. Studien har nyhetsverdi idet den viser at det med tiden dukker opp langt flere mindre
komplikasjoner enn det man finner innenfor 30-dagers perioden. Studien viser også en god langtidsoverlevelse
blant disse pasientene, noe som er nyttig å vite ved indikasjons stilling.
Beste kliniske foredrag
Abstract 105: Randomized controlled trial of extended perioperative counselling in enhanced recovery after
colorectal surgery. Forsmo, Håvard Mjørud. Erichsen, Christian. Rasdal, Anne. Tvinnereim, Jon Meyer.
Kørner, Hartwig. Pfeffer, Frank.
Begrunnelse: Dette er en randomisert klinisk studie som viser en klinisk nytteverdi av god perioperativ
kommunikasjon, informasjon og veiledning til pasienter som opereres med colonreseksjon idet liggetiden var
signifikant kortere i gruppen som fikk utvidet rådgivning. Studien har stor grad av overføringsverdi til andre
kirurgiske prosedyrer og viser nytten av å innføre et systematisk, utvidet perioperativt opplegg for informasjon.

Beste eksperimentelle foredrag
Abstract 100: Endoskopisk ultralyd-veiledet gastroenterostomi (EUS-GE) ved malign ventrikkel
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utløpsobstruksjon. Pham KDC, Havre RF, Hoem D, Horn A
Begrunnelse: Denne studien viser tilfredstillende kvalitet og sikkerhet for innføring av et helt nytt minimalt
invasivt inngrep innenfor den endoskopiske kirurgien i Norge. Palliative pasienter med utløpsobstruksjon i
ventrikkelen som før enten ble stentet eller operert med åpen/laparoskopisk gastrojejunostomi, kan med denne
metoden få anlagt en endoskopisk anastomose med minimal somatisk påvirkning og uten tap av tid som følge av
post-operativ rehabilitering . Presentasjonen var pedagogisk presentert med video og bilder.
For styret i NFGK
Ole Helmer Sjo (sign.)
Leder

8.6

Årsrapport fra Norsk plastikkirurgisk forening

Styret i Norsk Plastikkirurgisk Forening i 2017 besto av: leder Christian Tiller, nestleder Kjersti Ausen,
Kasserer Stian K. Almeland, Hilde Brunvold Bjærke og Thomas Sjøberg. Vararepresentanter har vært
Tormod Westvik og Kim Vidar Rasdal.
Ved valg på generalforasamlingen oktober 2017 gikk Christian Tiller, Hilde Brunvold Bjærke og Thomas
Sjøberg ut av styret. Kjersti Ausen ble valgt som ny som leder fra 2018. Stian K. Almeland fortsetter i
styret, mens nye medlemmer blir Tormod Westvik, Hilde Bugge og Lars Frick. Vararepresentanter blir
Lavra Lund Balto og Kim Vidar Rasdal.
Valgkomiteen besto i 2017 av Helge Roald, Kim Tønset og Pål Krøger.
Valgkomiteen vil være på valg på generalforsamling 2018.
Spesialitetskomiteen skulle vært på valg i 2017 men for å sikre kontinuitet i arbeidet med nye
spesialistregler ble spesialitetskomiteens sittende periode forlenget med et år. Leder i Spesialitetskomiteen
har vært Jørgen Utvoll, øvrige styremedlemmer innstilt av NPKF har vært Marit Catherine Orhagen,
Erling Bjordal og Gudjon Gunnarson. Vararepresentanter har vært Bjørn Erik Rosenberg og Katrin
Sneve. LiS-representant med personlig vara har i 2017 vært Astrid Scheldrup Berntsen/Åshild Berentxen.
Spesialitetskomiteen vil være på valg i 2018.
Representanter til Norsk Breast Cancer Group (NBCG): Christian Korvald velges på
generalforsamling 2017 som hovedrepresentant for plastikkirurgi i NBCG. Nyyopprettet arbeidsgruppe
for rekonstruktiv kirurgi i NBCG skal bestå av to plastikkirurger, to endokrinkirurger samt onkolog.
Hovedrepresentant er i arbeidsgruppen, Marit Cathrine Orhagen velges som vararepresentant for denne
posisjonen. Som andre representant til arbeidsgruppen velges Bjørn Tore Haga, med vara Solveig
Nergård.
Representater til internasjonale organisasjoner:
EBOPRAS/UEMS- European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic plastic Surgery: Jørgen
Utvoll
ICOPLAST – International Confederation of Plastic Surgery Societies: NPKF har sammen med de
andre skandinaviske landene valgt å slutte seg til det nyetablerte ICOPLAST som internasjonalt forbund.
Leder i NPKF er kontaktperson opp mot ICOPLAST.
ISAPS –International Society of Aesthetic Plastic Surgeons: Amin Kalaaji
Medlemsmassen var pr oktober 2017 på 213 medlemmer.
Styremøter i NPKF ble avholdt på Legenes Hus i mai og august, samt i forbindelse med høstmøtet
oktober 2017
Saker som har vært behandlet i 2017:
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-Økonomisk status presenteres i egen rapport ved kasserer. Man har i 2017 skiftet til betydeligere billigere
revisor, og øvrige økonomiske grep har gjort at økonomien er sunn og i balanse.
-Styret har samarbeidet med Spesialitetskomiteen mht nye spesialitetsregler. Arbeidet er pågående pr
31.12.2017. Styret har stilt seg bak en meget godt utarbeidet læringsmåloversikt og prosedyreliste
utarbeidet av Spesialitetskomiteen.
- NPKF kontinuerer sitt kollektive medlemskap i EBOPRAS og har innført mulighet for økonomisk
støtte til å avlegge europeisk eksamen. Retningslinjer for dette er publisert på våre hjemmesider.
- Foreningen fått en reaksjon fra Rådet for Legeetikk grunnet tilsynelatende kobling mellom kommersiell
nettside og Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi. Styrene i NPKF og NFEP har arbeidet for å hindre
at Norsk Plastikkirurgisk Forening og Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi linkes opp mot
kommersielle sider på internett.
-Høstmøtet 2017 ble avviklet med halvdags onsdagsseminar i samarbeid med mamma/endokrinkirurgene,
på torsdagen frie foredrag og æresforelesning ved Hans Petter Gullestad. Fredag og lørdag sto NFEP for
det andre Norwegian-American Aestethic Surgery Meeting med et stort internasjonalt Faculty. NPKF
stiller med en underskuddsgaranti for dette arrangementet.
-Det arbeides for å utarbeide norske og europeiske beredskapsplaner ved større brannskader. «Suggested
medical guidelines for a union mass burn casualty disaster response mechanism” er under utarbeidelse av
European Burns Association Mass Burn Casualty Disaster Working Group. Stian Almeland leder denne
arbeidsgruppen.
-Nordisk møte i 2020 på Island utvides til å bli et midt-atlantisk møte i samarbeid med bl.a den britiske og
amerikanske plastikkirurgiske foreningen. Styret ved Kjersti Ausen og Tormod Westvik har vært med i
arbeidsgruppen for dette møtet.
-Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi har utarbeidet retningslinjer for utøvelse av intimkirurgi. Disse
finnes på deres hjemmeside www nfep.no
-Retningslinjer for utredning og behandling av anaplastic large cell lymphoma (ALCL) er utarbeidet og
skal publiseres på våre nettsider.
22. september 2018
Kjersti Ausen
Leder Norsk Plastikkirurgisk Forening

8.7

Årsrapport fra Norsk thoraxkirurgisk forening

Styret (2018-2019): Per Erling Dahl (kasserer) Gry Dahle (leder) Øystein Pettersen
(sekretær) Vegard Ellensen (webansvarlig) Mari Liis Kaljusto (trukket seg)
Kvalitetsutvalget (2017-2020): Venny Kvalheim, Kristian Bartnes, Asbjørn Karevold,
Steinar Solberg (leder), Johannes Bjørnstad, Rune Eggum.
Spesialistkomite (2017-2020): Knut Kjørstad, Dag Ole Nordhaug, Per Snorre Lingaas
(leder), Venny Kvalheim, Ingelin Vatnaland (YLF)
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Repr. SATS (2016-2018): Rune Haaverstad, Theis Tønnessen, må velges nye
Valg komie: Rune Haaverstad, Per Magnus Haram , Øystein vengen
UEMS: Dag Ole Nordhaug, Steinar Solberg
Styrearbeid
Møter er arrangert i forbindelse med NTKF Vårmøte 2018 og NKF Høstmøte 2017, samt et
ekstra møte juni 2018. Forøvrig 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.
Det ble foretatt nytt valg av styre ved ekstraordinær GF i forbindelse med vårmøtet. I etter
kant av dette har et styremedlem, Mari Liis Kaljusto trukket seg. Vi besluttet å fortsette med
det styret som var.
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 og kontinueres, A Fiane er leder.
Medlemmer: Foreningen har ca 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.
Vårmøtet 2017
Et vellykket vårmøte-arrangement ble avholdt 13. april. Vårmøtet ble arrangert på Radisson
Blu Scandinavia Hotel med følgende program:
-

Should we operatae on lung metastasis-an evidence based approach. T Treaseure,
London
Surgery for lung metastases in gastrointestinal malignancies-a general surgical
perspective. K Lassen, Oslo
Total arteria revascularization-is it worth the effort. D Glineur, Ottava
Discussion: coconary surgery in Norway-what can we learn from others?
Alternative to donation of organs after brain death donors? S Tsui, London

- 46-

25.10.2018

Norsk Kirurgisk Forening

Årsrapport 2018

I tillegg ble det avholdt ekstraordinær GF med valg av styre, da valget høsten 2017 ble
underkjent. Alexander Wahba ble takket for innsatsen som leder i to perioder.
________________________________________________________________________
Oslo 20/10-18,Gry Dahle, Leder i NTKF

8.8

Årsrapport fra Norsk nevrokirurgisk forening

Medlemmene i Norsk nevrokirurgisk forening
Årsberetning fra Styret til Generalforsamlingen 26.10.18
1. Styret: Styret ble valgt på generalforsamlingen 27.10.17.
I.
Frode Kolstad – leder
II.
Kristin Sjåvik – kasserer
III.
Mads Aarhus – sekretær
IV.
Christian Helland – styremedlem
V. Oddrun Fredriksli – styremedlem
VI.
Marianne E. Harr – styremedlem
Styret har hatt fire styremøter (16.02.18, 24.08.18, 21.09.18, 25.10.18), e-mail
korrespondanse, for å gjennomføre arbeidet.
Leder har deltatt og representert nevrokirurger på to møter i Norsk kirurgisk forening
(behandlet ca. 30 saker) samt deltatt på en Spekterkonferanse.
2. Styret har jobbet med følgende saker:
a. Høstmøtet 2018
•

Styret fikk gode tilbakemeldinger fra alle avdelinger for høstmøte 2017. Basert
på dette blir møtet igjen arrangert i samarbeid med Congress-Conference AS.

•

Styret besluttet å ha ”Skallebasiskirurgi”, som tema for Vilhelm Magnus
symposiet 2018. Flere ønsket skallebasiskirurgi som tema på høstmøtet.
(Tumor 2011, Spinal 2012, Vaskulær 2013, Skallebasis 2014, Traume 2015,
Funksjonell nevrokirurgi 2016, Barnenevrokirurgi 2017)

•

Bjørvika Konferansesenter var i år tilgjengelig så vi valgte å fortsette å holde
konferansen der. Mange positive tilbakemeldinger på dette kongress-stedet..

•

Øl og Krøll ble holdt på Ringnes øl-senter i 2017.Erfaringen fra sist år var
svært positiv så vi holder på dette konseptet også i 2018.

•

Styret har samarbeidet med Norsk ortopedisk forening/Spinalkirurgisk
forening om å ha et felles spinalt symposium. Norsk nevrokirurgisk forening
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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 noe mer positiv enn for 2016. Emnet fra 2017 ”Ischias” passet
bedre det nevrokirurgiske miljøet og invitert foreleser hadde en mer akademisk
tilnærming til problemstillingen enn i 2017.
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. Det viser seg at felles uttalelser fra alle kirurgiske miljøene har
generelt best gjennomslagskraft.
c. Hjernerådet
Norsk nevrokirurgisk forening er medlem 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.
d. NNKF bankkonto
Norsk nevrokirurgisk forening er meldt inn i Brønnøysundregisteret. Det er nå
et krav om at kontonummer knyttet til foreningens virksomhet er formalisere
på en adekvat måte. Foreningen har nå opprettet en foreningskonto i DNB der
kasserer i NNKF til enhver tid disposisjonsrett.
Ved forandring av kasserer i foreningen må dette meldes inn til
Brønnøysundregisteret.
Når det formelle er i orden, vil kasserer kan disponere kontoen til NNKF.
e. Faglandsråd i Legeforeningen
Det er nå etablert en ”ny” fag akse i DNLF og det første faglansrådet møtes
26.09.18. NNKF har 1 representant (Leder av foreningen) i tillegg til 1 LIS
representant (Marianne E. Harr). Motivet med å danne et faglandsråd er å
styrke den faglige delen av legeforeningen.
f. Hjemmesiden til NNKF
NNKF har fått laget en betaversjon av en ny hjemmeside for foreningen.
Hjemmesiden inneholder presentasjon av styret, historisk informasjon,
kongresser, aktuelle linker, lagring av dokumenter, møtereferater etc. etc.
Hjemmesiden lanseres på høstmøtet 2018.
Oslo 20.10.18
Frode Kolstad
Leder
Norsk nevrokirurgisk forening
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8.9 Årsrapport Norsk urologisk forening
Bakgrunn:
NUF har bestått i 53 år og er fagmedisinsk foreining for urologar i Noreg og er underordna Den Norske
Legeforening.
Medlemmar:
260 som er ein meir enn i 2016. 47 kvinner.
Styre:
Nytt styre blei vald inn ved generalforsamlinga I oktober 2017 og tok formelt over 1.1.2018.
Styre består av:

Leiar:
Kasserar:
Sekretær:

Anja J. Løvvik
Marius Beiske
Alfred Honoré

Medlem:
Medlem:
Vara:

Anne M.F. Jenssen
Hans T. Thomassen
Lars Qvigstad

Aktivitet:
Vi har hatt åtte møter ila 2018 sida det nye styret vart konstituert. To har vore arrangert med fysisk oppmøte
(1.2.18 og 24.5.18 i Bergen og Tromsø), øvrige møter har vore arrangert som videokonferanser via Facebook
Messenger.
Kirurgisk høstmøte er snart ferdigorganisert der det blir symposium om steinkirurgi. 33 Abstrakt er innsendt og
skal godkjennast innan 24.9.18. Høstmøteaften er ferdigplanlagt og invitasjoner er sendt ut elektronisk til våre
medlemmar.
Aktuelle styresaker:

Tema
Høyringsutsegn ang. Spesialiststruktur i
generell kirurgi
Oppdatering av fagmedisinske tilrådningar
til allmennlegane
Høstmøteaften 2018
Høstmøte 2018
Fråtak av blåreseptforskrivingsrett frå ein
av våre medlemmar av HELFO

Status
Ferdig

Ansvarlig
Alfred Honoré

Pågåande

Seminar om spesialistutdanning

Avslutta

Val av representant til Faglandsråd
Representant til EBU
Representant til årleg samarbeidsøte i EAU

Avslutta
Avslutta
Avslutta

Hans Thorwild
Thomassen
Marius Beiske
Fordelt
Anja Løvvik og
Hans Thorwild
Thomassen
Anne Marthe
Foshaug Jenssen
Anja Løvvik
Alfred Honoré
Anja J. Løvvik

Planlagt og godkjent
Pågåande
Pågåande

Mediasaker/kontakt:

Tema
Svar på profilintervju i Finansavisen om
oppstart av Kolosseum mann
Intervju om Testosteronsubstitusjonsbehandling
Intervju om urininkontinens blandt
menn

Status
Publisert i Finansavisen
torsdag 19.7.18
Publisert 10.9.18 Vi.no

Ansvarleg
Anja J. Løvvik og
Alfred Honoré
Alfred Honoré

Publisert 25.6.18 I
ABCnyheter.no

Anne Marthe Foshaug
Jenssen
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Publisert 8.9.18
VG.no
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Anja Løvvik

Anna:
Urologisk vårmøte blei arrangert i Tromsø i regi av UNN/ urologisk avdeling der med Dr. Bård Soltun som
hovudansvarleg.
På vegne av styret
Alfred Honoré
Sektretær
Norsk Urologisk Forening

SAK 9
Prisutdeling Kirurgen og utdeling av stipend fra Malthes
legat

SAK 10
Saker forelagt av styret:
10.1

Støtte til dekning av utgifter til invitert foredragsholdere for de
fagkirurgiske foreningene

10.2

Legeforeningens fagakse: valg av representant og
vararepresentant

SAK 11
Valg av spesialitetskomité
Valgkomiteen presenterer.

SAK 12
Regnskap 2017
SAK 13
Budsjett / Prognose 2018, Budsjett 2019
SAK 14
Årsmøtet 2019
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Vedlegg 1

Referat fra årsmøte i Norsk kirurgisk forening
26. oktober 2017
Sak 1

Åpning av møtet
Inge Glambek ønsket velkommen.

Sak 2

Valg av møteleder, godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent og Asgaut Viste ble valgt som møteleder ved akklamasjon.

Sak 3

Årsberetning fra styret
Leder av Norsk kirurgisk forening, redegjorde for foreningens arbeid det siste året. Se
årsmeldingen fra 2016-2017.

NKF har hovedsakelig jobbet med spesialistutdanningen, som vil bli diskutert lenger ned på
dagsorden.

Det ble diskutert NKF som forening og samarbeidet innad i styret, NKF-leder har opplevd
dette som vanskelig. Det er dårlig kommunikasjon og ved styremøtet i september kom det kun
tre medlemmer på styremøtet, så styremøtet ble ikke vedtaksdyktig. Det må vurderes hvordan
NKF skal organiseres fremover og hvordan det skal avholdes høstmøte.

Sak 4

Rapport fra Spesialitetskomiteen i generell kirurgi
Se årsmeldingen fra 2016-2017.

Leder av spesialitetskomiteen refererte fra møte med Helsedirektoratet hvor strukturen på den
kirurgiske utdannelsen og bortfallet av generell kirurgi ble diskutert. Nytt forslag ble fremlagt
om at generell kirurgi blir en egen spesialitet som man kan ta som egen eller vedsiden av andre
spesialiteter. Det tas ut noen læringsmål fra gastrokirurgi til generell kirurgi læringsmål og det
legges vekt på akuttkompetanse. I utformingen er et viktig at man skal kunne gå i bakvakt og at
det er en selvstendig spesialisering slik at man kan bruke den i andre europeiske land.
Spesialistutdanningen i generell kirurgi vil ikke påvirke andre kirurgiske spesialistutdanninger.

Kommentarer fra generalforsamlingen:
•

I diskusjonen om spesialiseringsløp legger man for mye vekt på tiden, spesialiseringen i
generell kirurgi må definere hva som skal til for å være vaktkompetent.

•

Avhengig av at sykehusene organiseres mer rettet mot en organisering som tilrettelegger
for generell kirurgi.
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•

Må fokusere på at det er vaktkompetente kirurger når dette tilrettelegges.

•

Kandidater må bli belønnet for å ha to spesialiteter, hvis generell kirurgi blir tatt som
sidespesialitet.

•

Sak 5

Det ble også uttrykket støtte til arbeidet som har blitt gjort og gjøres.

Rapport fra Norsk Thoraco-laparoscopiforening (NTLF)
Se årsmeldingen fra 2016-2017.

Sak 6

Rapport fra Traumeutvalget i NKF
Se årsmeldingen fra 2016-2017.

Sak 7

Rapport fra Foreningen for unge norske kirurger
Se årsmeldingen fra 2016-2017.

FUNK har jobbet med spesialistutdanningen og engasjert seg i høringer vedrørende
læringsmålene.

Sak 8

Rapport fra de fagmedisinske foreningene
Se årsmeldingen fra 2016-2017.

Leder for Norsk barnekirurgisk forening, Live Lundar, henviser til rapporten.

Leder for Norsk karkirurgisk, Einar Andre Brevik, presenterer rapporten.
Nevner karotestudiene, som første selvstendig nasjonale studie som har blitt publisert.

Leder for Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi, Ole Sjo, presenterer rapporten. Jobbet
med vårmøtet, spesialistutdanningen, støtter modellen på spesialistutdanning i generell kirurgi
som leder av spesialitetskomiteen i generell kirurgi har presentert. Foreningen har etablert et
fond slik at man kan søke om stipender. Samarbeider med norsk kolorektal forening.

Urologisk forening:
Henviser til nettsidene for årsrapport.

Sak 9

Prisutdeling Kirurgen og utdeling av stipend fra Malthes legat
Kirurgenes pris 2017 ble tildelt Eduard Baco og Erik Rud for følgende artikkel: 'MR-TRUS
fusjonerte målrettede prostatabiopsier – presis metode for diagnostikk og oppfølging av
prostatacancer'

Malthes legat (overført fra Oslo kir forening til NKF). Eget legatstyre med forrretningsfører.
Formål: fremme norsk kirurgi i form av reisestipend, fortrinnsvis til engelsktalende land, for
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dyktige, yngre leger til videre utdannelse. Besluttet tildelt stipend for 2017 for kr 100 000.
Stipendmottagerne må levere rapport til Malthe styret, publiseres i Kirurgen.

Stipendmottagere:

Sak 10

Kirsti Aas Reisetipend til Eur ass of Urology, Kbh mars 2018

kr 10 000

Kristoffer Brudvik Reisestipend til HPB kongress USA
Karl-Andreas Dumont, thoraxkir Reisestipend/presentasjon av
resultater til prosjekt i samarbeid med OUS, Haukeland og NTNU
Iver Gaski Reisestipend til kongress Valencia/ San Diego med
presentasjon av resultater
Knut Borch reisestipend til Shouldice klinikkk i Ontario Canada

kr 20 000
kr 20 000
kr 20 000
kr 30 000

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: La vekt på at det er viktig med medlemskap i
nordisk kirurgisk forening og andre internasjonale medlemskap. Det er fordeler med
tilgang til å publisere i internasjonale tidsskrift, og det er flere muligheter for å motta
fellowships og stipend. NKF bør ta et steg opp, rette seg internasjonalt og betale for
det medlemskapet.

10.2

Vedtak av utformede vedtekter for FUNK

Avstemming: Klart flertall: Vedtektsendringen vedtatt.

10.3

Forslag til nye æresmedlemmer
Ingen innkomne forslag.

10.4

Informasjonsfilm om spesialistutdanningen – søknad fra FUNK
Generalforsamlingen ble orientert om søknad fra FUNK og styrets godkjenning av
søknad.

10.5

Vedtektsendringer:

•

Vedtektsendring om at medlemmene i NKF blir medlem av Nordisk
kirurgisk forening – som en del av § 4 av dagens vedtekter.

Generalforsamlingen stemte over at vedtekt § 11 skal lyde:
§11 Internasjonale forbindelser
NKF har et forpliktende forhold til Nordisk kirurgisk forening ved at leder eller et
annet styremedlem er norsk representant til styret i Nordisk kirurgisk forening, og
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NKF betaler den kontingenten styret i Nordisk kirurgisk forening til enhver tid
bestemmer.
NKF skal fortløpende vurdere tilknytning til og samarbeide med internasjonale
kirurgiske foreninger.
NKF skal arbeide med å fremme global kirurgi.

Avstemming: Klart flertall, 3 mot: Vedtektsendringen vedtatt.

•

Vedtektsendring av § 9 om styret i NKF. Ny vedtekt om at
styremedlemmer har møteplikt evt. ved vararepresentant.

Det endres til å stå "styremedlem" i stedet for "nesteleder" under § 9 i
vedtektene (se under for ny versjon av §9).
Generalforsamlingen oppfordrer de forskjellige underforeningene til å møte på
styret eller å sende vara i form av et annet styremedlem.
Avstemming: Klart flertall: Vedtektsendringen vedtatt.
•

Vedtektsendring om at også representant fra Traumeutvalget blir
styremedlem i NKF.

Avstemming: Klart flertall: Vedtektsendringen vedtatt.
•

Vedtektsendring om at en lege i kirurgisk utdanning representeres
ved leder av Foreningen for Unge Norske Kirurger, med nestleder
som vara.

Avstemming: Klart flertall: Vedtektsendringen vedtatt.
Vedtatt § 9 i NKFs statutter (endringer i kursiv):
§ 9 Styret
Styret består av følgende representanter:
Leder
Styremedlemmer:
En representant for generell kirurgi
En lege i kirurgisk utdanning – Leder av Forening for Unge Norske Kirurger, med
nestleder som vara
Lederne av følgende fagmedisinske foreninger med styremedlem 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
Representant fra Traumeutvalget med vararepresentant
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Valg av NKF styre, spesialitetskomité og valgkomité
Valgkomite:
Olaug Villanger, OUS RH (leder)
Brynjulf Ystgaard, St Olav
Odd Grenager, SØK
Olaug Villanger presenterte valgkomiteens innstilling:
Forslag leder NKF:
Inge Glambek
Forslag representant Generell kirurgi NKF:
Terje Lund-Iversen
Vara: Andreas Edenberg
Inge Glambek ble gjenvalgt som leder ved akklamasjon.
Terje Lund-Iversen ble valgt som leder og Andreas Edenberg som vara som representanter for
generell kirurgi ved akklamasjon.

Spesialitetskomiteen i Generell kirurgi er fulltallig og ingen vil byttes ut. Oppnevningsperioden
til spesialitetskomiteen har blitt forlenget av Legeforeningens sentralstyre med et år, pga.
arbeidet med spesialistutdanningen.

Valgkomiteen ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Sak 12

Regnskap 2016/Prognose 2017, Budsjett 2018
Økonomiansvarlig, Lars Vasli la frem regnskap 2016, prognose 2017 og budsjett 2018.
•

Det er stabil økonomi, hvor kirurgen er hovedutgiften.

•

Det har blitt gitt støtte til legestafetten (arrangert av medisinstudentene).

•

Inntektene har økt med møteinntektene på traumekonferansen, men det er mindre støtte fra
industrien.

Regnskapet Prognose og Budsjett ble godkjent ved akklamasjon av Generalforsamlingen.

Sak 14

Årsmøtet 2018
Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å jobbe videre med arrangering av Høstmøtet
og årsmøte. Generalforsamling ga fullmakt ved akklamasjon.
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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 / 25.10.2007 og 26.10.2017

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.
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Årsmøtet velger to revisorer for 2 år om gangen.
Bestemmelsene i forretningsorden for Legeforeningens landsstyremøter gis anvendelse så
langt denne passer.
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.
§8
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også
avholdes dersom minst 30 medlemmer krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de
passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.
§9
Styret
Styret består av følgende representanter:
Leder
Styremedlemmer:
▪ En representant for generell kirurgi
▪ En lege i kirurgisk utdanning - Leder av Forening for Unge Norske Kirurger, med
nestleder som vara
Lederne av følgende fagmedisinske foreninger med styremedlem 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
▪ Representant fra Traumeutvalget med vara representant
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.
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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.
§ 11 Internasjonale forbindelser
NKF har et forpliktende forhold til Nordisk kirurgisk forening ved at leder eller et annet
styremedlem er norsk representant til styret i Nordisk kirurgisk forening, og NKF betaler den
kontingenten styret i Nordisk kirurgisk forening til enhver tid bestemmer.
NKF skal fortløpende vurdere tilknytning til og samarbeide med internasjonale kirurgiske
foreninger.
NKF skal arbeide med å fremme global kirurgi.
§ 12 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

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,
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.
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● 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.

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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