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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste er godkjent.
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Informasjon fra leder og nytt fra de fagmedisinske foreningene
Norsk urologisk forening
Planlegging av Høstmøtet. Opplever litt motstand i foreningen, da det er mange endringer på kort
tid, spesielt knyttet til betaling og tidlige frister. Det å trekke seg ut blir igjen diskutert, men det vil
ikke bli noen endring dette året.
Ellers er støtte for refusjon for vasektomier et tema som diskuteres i foreningen.
Norsk thoraxkirurgisk forening
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Norsk kirurgisk forening
Legenes hus, Akersgata 2

www.legeforeningen.no/nkf
Telefon
23 10 90 00

Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Bankgiro 1607 51 24612

Telefaks

23 10 91 70

HØSTMØTET v/Lars Vasli
Postboks 17 Kjelsås, 0411 Oslo
E-post: lars@vasli.no
Mobil: 90 69 63 52

Planlegger vårmøtet. Også her er det misnøye med endringene knyttet til Høstmøtet – spesielt
tidligere abstractfrist.
Norsk foren. for bryst- og endokrinkirurgi
Planlegger Høstmøtet. Leder rapporterer om at styret vil jobbe mer med utfordringer knyttet til
spesialister innen øre, nese hals - spesielt det at de brukes som sakkyndige innen enkelte
områder innen bryst- og endokrin. Leder rapporterer også om uforsvarlig vaktordning ved St.
Olavs, som nå er spilt inn som sak til Helsetilsynet.
Norsk foren. for gastroent.kirurgi
Nytt styre. Håvard Thorsen er ny leder.
Norsk plastikkirurgisk forening
Prøver å avgrense kirurgisk behandling fra estetisk behandling. Foreningen har initiert til en
arbeidsgruppe for cancer.
Traumeutvalget
ECTES går av stabelen i april og tar mye tid. God påmelding. Opprettelse av akuttkirurgisk
interessegruppe i NKF er også i gang. Dette vil bli en sak på høstmøtet. Ellers er brokkirurgisk
forening opprettet, foreningen skal ligge under NKF.
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Konstituering av styret
Terje Lund-Iversen velges som nestleder.
Økonomi: Lars Vasli velges som økonomiansvarlig for ett år til, men ønsker på sikt at denne
oppgaven overlates til noen andre.
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NKFs økonomi etter endring i spesialitetsstruktur
Leder orienterer om møtet med Legeforeningen 7. januar.
NKF har ved en feiltagelse fått dobbel telling for de som har generell kirurgi i bunn. Dette gjelder
også Norsk indremedisinsk forening.
NKF har lenge ønsket en bedre registrering av LIS, så da foreningen i 2015 fikk et hopp i
utbetalingen fra DNLF trodde NKF at det endelig var LIS som var registrert korrekt. Det viser seg
at dette er en feil fra DNLF sin side og vil på sikt bety en reduksjon i utbetalingen til NKF.
Glent har deltatt i flere møter med DNLF og blant annet løftet følgende:
-

Registering for LIS må komme på plass, det er avgjørende for å få utbetalt korrekt sum.

-

NKF er utgiftsbærende i en helt annen grad enn andre underforeninger, og vi gikk inn i
foreningen med denne organiseringen.

Glent opplever at det er stor forståelse av problemet. Og at en betydelig reduksjon vil være svært
problematisk for NKF. DNLF vil gi NKF en god planleggingshorisont og vil gi en overgangsløsning
mens Legeforeningen finner ut hvordan dette skal løses. Det er ikke snakk om å tilbakebetale det
som er betalt ut.
Et konkret forslag er at så lenge man er LIS går kontingenten til NFK. Et annet forslag er å
premiere dobbelspesialitet med økt kontingent. Forslaget knyttet til dobbelspesialitet må løftes
som lovendringsforslag fra NKF til landsstyret 2021, med en forutsetning om at man har en
backup-løsning i tilfellet forlaget blir nedstemt.
Begge disse forslagene må drøftes med fullstendig styre tilstede.
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Kontakt med Fagstyret og Faglandsrådet 2020
Glent orienterte om bakgrunnen for opprettelsen av fagstyret.
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Glent representerer NKF i fagstyret og oppfordrer alle som har saker som bør drøftes i dette
forumet til å ta kontakt med han.
Det er en vei å gå for å oppnå full tillitt til fagstyret, men sekretariatet opplever allerede at
myndighetene tar kontakt med fagstyret i fagspørsmål.
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Høstmøtet 2020
Saeed orienterte om arbeidet til organisasjonskomiteens arbeid. Komiteen ble opprettet på
forrige styremøte, hvor også fristene til Høstmøtet ble satt.
Se vedlagt skriv fra komiteen.
Det har vært ett møte med komiteen. I dette møtet definerte komiteen følgende oppgaver:
-

Foreslå formen på Høstmøtet

-

Være et bindeledd til programkomiteen

-

Gjøre Høstmøtet "proffere": prioritere symposier og kutte i frie foredrag. Satse med på
kvalitet. Hvilke abstacts som skal presenteres muntlig er opp til den enkelte forening og
programkomiteen.

Tilbakemeldingen fra styret:
-

Det er viktig at Høstmøtet fortsatt er lavterskel, og en arena til å prøve seg litt frem.

-

Foreningene må oppleve at de har bestemmelsesrett over sitt opplegg.

Strategi opp mot industrien:
For å unngå at industrien har arrangementer som konkurrerer med GF eller andre faglige
arrangementer på kveldstid foreslår komiteen at industrien skal kunne kjøpe seg tidspunkter på
dagtid som kan være attraktivt både for deltagerne og industrien. Disse arrangementene skal
være faglig relevante og gjerne legges til lunsjen.
Komiteen ønsker å i større grad møte og tilrettelegge for et godt samarbeid med industrien, og vil
derfor tidlig invitere dem med i planleggingen.
Sak 7/20

Økonomisk støtte til ECTES 2020
NKF har allerede vedtatt at de stiller med økonomisk garanti på 100 000 ved underskudd. Nå
ønsker Gaarder, som deltar i arrangeringen av konferansen, at denne garantien skal gjøres om til
sponsing fra NKF. NKF vil også få en egen sesjon på konferansen.
Rent økonomisk er det rom for dette, da NKF gikk i overskudd etter Høstmøtet 2019. Det er også
et ønske om at eventuelt overskudd skal gå tilbake til faget. Når dette er sagt er det viktig at det
blir en tydelig fordelingsnøkkel for dette overskuddet, og det krever en prinsipiell diskusjon.
Styret vedtar å omgjøre garantien til spons.
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Strategi for neste periode
Det er en enighet i styret om at de er sterkest sammen. Glent har ambisjoner om å gå bredere ut
enn bare Høstmøtet og Kirurgen og har tre forslag for styret:
-

Være enda mer synlige og tydelige i fagsaker

-

Ha en tettere kontaktflate mot medlemmene, f.eks. gjennom sosiale medier.

-

Ha et mer tydelig globalt perspektiv. Gjerne invitere et mer internasjonalt publikum og
foredragsholdere på f.eks Høstmøtet.

Gaarder har et konkret forslag til "Hva er nytt i FMF"-posten på starten av hvert styremøte i NKF:
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Alle må forberede tre ting sin forening har fått til, tre ting foreningen ikke har fått til, tiltak til
hvordan dette kan forbedre.
Det er ikke ønske om flere fysiske møter, men det foreslås digitale møter i forkant av både
faglandsrådet og landsstyremøtet.
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Oppdatering av "Surgery in Norway"
I forbindelse med at det er 10 år siden utgivelsen av "Surgery in Norway" ønsker Jon Haffner at
det skal oppnevnes en redaktør som kan se på en revidering av boken.
Styret kom frem til at det ikke er behov for et tilsvarende omfattende arbeid, men at en digital
oppdatering er tilstrekkelig.
Glent tar på seg å finne en redaktør til dette arbeidet.
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Møtedatoer for 2020
Det ble besluttet at det er tilstrekkelig med to digitale møter i forkant av Faglandsrådet og
Landsstyremøtet, i tillegg til to fysiske møter høsten 2020. Om det ikke er behov for det digitale
møtet vil de avlyses.
Digitale møter:
Onsdag 1.april, fra 19-20
Mandag 18.mai, fra 19-20
Fysiske møter:
Styremøte uke 43, mandag 19.10, 17-20
Styremøte uke 46, fredag 13.11, møte med middag 17 til 19, middag kl 20.
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Eventuelt
-

Glent orienterte om at fagstyret foreslår at revisjonsplikten for FMF bør fjernes, da dette
rammer de mindre foreningene hardt økonomisk.

-

Følgende ble løftet som en sak til fagstyret: Sett i lys av det bryst- og endokrin orienterer
om nå det kommer til at andre spesialiteter handler som sakkyndige innen deres felt: hva
skal til for å bli sakkyndig?
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