Norsk kirurgisk forening
Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening

Utkast til referat for styremøte i Norsk kirurgisk forening
Tid: 4. februar, 2021, kl. 14.00 – 15.00,
Møtet holdes over Zoom
Styret NKF 2021

Til stede

Glent, John Christian

Leder

X

Lund-Iversen, Terje

Nestleder

Representant for generell kirurgi

X

Zwart, Karina

Medlem

FUNK

X

Løvvik, Anja Jacobsen

Medlem

Norsk urologisk forening

X

Ingebrigtsen, Tor

Medlem

Norsk nevrokirurgisk forening

X

Dahle, Gry

Medlem

Norsk thoraxkirurgisk forening

X

Rognerud, Øystein Hovi

Medlem

Norsk karkirurgisk forening

X

Engstrøm, Monica

Medlem

Norsk foren. for bryst- og endokrinkirurgi

X

Thorsen, Håvard Luong

Medlem

Norsk foren. for gastroent.kirurgi

X

Sæter, Thorstein

Medlem

Norsk barnekirurgisk forening

Ikke tilstede

Ausen, Kjersti

Medlem

Norsk plastikkirurgisk forening

Vara

Lønne, Greger

Medlem

Norsk ortopedisk forening

Ikke tilstede

Gaarder, Tina

Observatør

Traumeutvalget

Ikke tilstede

Vasli, Lars

Økonomiansvarlig

Maurud, Hedda

Sekretær

Ikke tilstede
Sekretariatet DNLF

X

Andre deltagere:
Vara for Ausen: Lars Frich
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
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Nytt fra de fagmedisinske foreningene
FUNK
Den nye spesialiseringsordningen er i fokus, det er en del ulik praksis i
helseforetakene og avdelingsvis hvordan registrering i kompetanseportalen.
Registreringen er arbeidskrevende og tar mye tid, og mange LIS opplever å stå
alene i det. FUNK er i samtaler med Hdir for å gjøre kompetanseportalen mer
brukervennlig.
Norsk urologisk forening
Rapporterer om utfordringer med Legeforeningen grunnet før høy medlemsavgift.
Medlemskap i den nordiske og den europeiske urologforening, samt forhøyet
medlemsavgift til NKF har fått foreningen til å gå over Legeforeningens grense for
medlemsavgift. Styret har frivillig halvert sitt honorar for å få avgiften i balanse.
NKF-styret ønsker å ta dette videre med Legeforeningen.
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Norsk nevrokirurgisk forening
Vurderer hvordan høstmøtet skal arrangeres. Høstmøtet utgikk i 2020, men skal
diskutere 2021 på neste styremøte. Om styret beslutter å gjennomføre høstmøtet
digitalt ønsker de å samkjøre med NKFs høstmøte. Om det blir fysisk vil det
samordnes med ortopedene, da de har bundet seg opp til en to-årskontrakt på
lokale.
Norsk thoraxkirurgisk forening
Arrangerte vellykkede kurs for LIS før jul, som et alternativ til kursene i London.
Det planlegges to temanummer til Kirurgen, et om thorax- og et hjertenummer.
Foreningen planlegger digitalt vårmøte.
Norsk karkirurgisk forening
Foreningen har avlyst Vintermøtet 2021 på Geilo, men planlegger et digitalt møte i
løpet av første halvår 2021. De ser også på muligheten for fysisk møte f.eks. på
Gardermoen. Det er utfordrende at alle på gammel LIS-ordning ikke får godkjent
spesialisering pga. utsettelse av kurs i pandemien. Foreningen opplever utfordring
med nye spesialitetsregler og hvordan Helsedirektoratet skal påse at kursene
gjennomføres. Det er også usikkerhet blant helseforetakene om hvem som har
ansvaret for kursene, som tidligere har vært spredt over hele landet.
Det er tett kommunikasjon med Legeforeningen, for oppdatert status i
spesialitetskomiteen.
Norsk foren. for bryst- og endokrinkirurgi
Rapporterer om sovende Fuxx. Men den store seieren er at de endelig har fått
vakt på St. Olav etter 20 års kamp.
Norsk foren. for gastroent.kirurgi
Prøver å få et FUxx oppe å gå.
Norsk plastikkirurgisk forening
I sommer mottok Legeforeningen en høring om momspålegg på kosmetisk kirurgi.
Denne ble ikke sendt til plastikkirurgisk forening.
Foreningen sendte høringssvar, men fikk ingen tilbakemelding på sin
høringsuttalelse og momspålegg ble innført på nyåret. Legeforeningen kom på
banen etter at NKF sendte brev til generalsekretær Geir Riise.
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Fremdriftsplan for Høstmøtet 2021
Det planlegges fysisk høstmøte 2021, men enkelte digitale løsninger vedvarer.
Det diskuteres hvor vidt man skal ta likt betalt for digitalt som fysisk oppmøte. Man
ønsker stort oppmøte og frykter press fra arbeidsgiver om å delta digitalt
Årsmøtet bør være mulig å delta på digitalt. I 2020 førte dette til bedre oppmøte,
og er uansett gratis.
Glent oppfordrer de som ønsker å sitte i organisasjonskomiteen å sende han en
mail.
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Honorar til Usman Saeed for arbeid med Høstmøtet 2020 og 2021
Vasli mottok honorar for å arrangere høstmøtet, så har John Brataas tatt over,
men han trenger en kirurg å sparre med. Saeed har vært en stor bidragsyter for å
gjennomføre Høstmøtet 2020 og foreslås. Saeed er villig til å gjøre dette.
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Glent foreslår at Saeed får 150 000 i honorar for Høstmøtet i 2021. I tillegg
foreslås det at Saeed mottar 50 000 kr i honorar for innsatsen han nedla i
planlegging og gjennomføring av Høstmøtet 2020.
Dette støttes av styret.
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Prosessen med Legeforeningen
Legeforeningen har skjønt at vi NKF vil stå samlet. Questback og felles brev var et
sterkt virkemiddel. Det ble også gjort klart fra sentralstyret at NKF burde være
som det er, og Legeforeningen tok initiativ til lovendringen som nå er på høring.
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Æresmedlem 2021
Foreningene oppfordres til å nominere kandidater. Frist 7. juni, så det ferdigstilles
før siste styremøte før sommeren.
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NKF som strategisk partner i BJS
NKF vil se litt videre med dette, men det er for dyrt for NKF alene.
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Strategi og mål for NKF i 2021/22
Glent har gjort seg noen tanker om dette, som sendes styret på mail.
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Eventuelt
Neste møte er 8.4.21, mellom kl. 19 og 20
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