Norsk kirurgisk forening
Fagmedisinsk forening i Den norske
legeforening
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Godkjenning av innkalling og saksliste
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Prosessen med Legeforeningen - Forslag til lovendring vedrørende
dobbelmedlemskap, status
Det er foreslått endringer i Legeforeningens lover som vil innebære en delvis
reversering av endringer vedtatt i forbindelse med innføringen av ny
spesialitetsstruktur. Den foreslåtte reverseringen går ut på at leger som har
spesialistutdanning innen kirurgi eller indremedisin etter gammel ordning får
anledning til fortsette å være medlem i både den gamle
hovedspesialitetsforeningen og grenspesialitetsforeningen, men at dette ikke
får konsekvenser for kontingentfordelingen.
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Etter høringsrunden stiller Overlegeforeningen, Yngre legers forening, Norsk
forening for palliativ medisin og Norsk indremedisinsk forening seg positive til
forslaget – i tillegg til de kirurgiske fagene.
Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin og Hedmark
legeforening stiller seg negative til forslaget.
Høringen skal behandles på sentralstyret 12.4.21.
Dette må følges tett opp mot Landsstyret.
Sak 12/21

Mandat til gruppen for utredning av NKF sin organisatoriske tilknytning
Mandatet var sendt ut på forhånd og det var enighet i styret om det fremlagte
forslaget.
•

Gruppen vil bestå av:

•

Inge Glambek – leder

•

Kari Schrøder-Hansen

•

Karina Dyb Zwart - FUNK

•

Terje Lund-Iversen – Nestleder NKF

•

Lars Vasli – Økonomi

•

Trude Basso – NOF

Gruppen bes legge frem sitt arbeids på NKFs styremøte 10. juni 2021.
Sak 13/21

Æresmedlemskap – innkomne forslag
Saken er kun en påminnelse. Forlag til kandidater sendes styret eller sekretær
før styremøte 10. juni.

Sak 14/21

Eventuelt
Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater,
osteopater, logopeder og paramedisinere
Kjersti Ausen orienterte om saken. Den kommer i kjølvannet av saken om
momskrav for kosmetiske inngrep. En del private aktører ønsker å få
autorisasjon som helsepersonell for å unngå momskrav på enkelte tjenester.
Det er problematisk at utøvere av denne type ikke-evidensbaserte
behandlinger skal kalle seg helsepersonell.
Ausen vil i samarbeid med Glent skrive et tydelig høringssvar som vil deles
med styret for innspill.
I forlengelse av saken om momskrav har Norsk plastikkirurgisk forening sendt
et brev til skattemyndighetene om sin tolkning av lovverket. Det er noen
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byråkratiske hengemyrer i dette lovverket, og de har bedt
skattemyndighetene respondere på brevet om de ikke tolker lovverket riktig.
Kurs for LIS:
Gry Dahle ønsket å høre med de andre foreningene hvordan de gjennomfører
kurs for LIS. Enkelte gjennomfører kun digitale, andre har fått til noen kurs
med fysisk oppmøte og noen har fått til hybridløsninger som også kan
videreføres etter nedstigningen opphører. LIS havner langt bak skjema
grunnet epidemien, og selv om digitale kurs ikke er ideelt opplever LIS dette
som bedre enn ingenting.
I karkirurgi har de en utfordring med en liten gruppe LIS på gammel ordning.
Her er det noen som mangler få kurs for å få godkjenning, men grunnet
pandemien har de havnet i en vanskelig skvis der de muligens må vente flere
år for å ta enkelte kurs som arrangeres svært sjeldent.
Hedda tar dette videre med Nina Evjen i Legeforeningen, innkaller til et møte
snarlig.
DRG-koder som er utdaterte
Tina løftet spørsmålet om DRG-koder som er utdaterte og fører til
underfinansiering av enkelte kirurgiske prosedyrer.
Det er en fast formalisert innspillsrunde hvor helseforetakene kan komme med
innspill. Her kan man enten gi helsedirektoratet innspill fra et samlet fagmiljø
eller ta linjen internt. Det er uansett ingen quickfix.
Det er ulik praksis hvor vidt fagmiljøene blir involvert når helseforetakene tar
disse vurderingene, og det er problematisk. Her kan den fagmedisinske aksen
være deltagende.
Neste styremøte er 10. juni: fra 19:00 til 20:00
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