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Sak 1.

Åpning av møtet

Sak 2.

Valg av møteleder

Sak 3.

Årsberetning fra styret

Årsrapport
Norsk Kirurgisk Forening 2020-2021
Innledning:
Etter pandemiens debut i mars 2020 har året 2020-2021 fortsatt å være et annerledes år, om enn noe mer tilvendt
pandemien og dens konsekvenser. Sittende styreperiode har, foruten januar og februar 2020, vært under Covid. Dette har
gitt både utfordringer og muligheter. I samme periode ble det fra Legeforeningen effektuert lov-endringer med dramatisk
effekt på NKF sin økonomi og medlemsmasse. Premissene for disse endringene mente et samlet NKF var feil, og uten å
endringer vil NKF ikke kunne være den samlende sterke stemmen for norsk kirurgi som vi alle ønsker. Selv om dette har
medført tidkrevende og omfattende prosesser har NKF parallelt med dette klart å levere på sitt primæroppdrag som
forening for landets kirurger. Avgjørende for at NKF har klart seg gjennom de kanskje mest krevende årene i nyere tid har
vært et engasjert styre, vår sekretær Hedda og mange flere medarbeidere som har bistått underveis. Jeg brukte ordet
annus horribles om det foregående året, for inneværende år er dette heldigvis ikke lenger dekkende.
Styret:
Styret har i inneværende periode bestått av:
John Christian Fischer Glent – Leder
Terje Lund-Iversen – Nestleder og generellkirurgisk representant
Karina Dyb Zwart – Styremedlem - Leder av Forening for Unge Norske Kirurger
Tina Gaarder – Styremedlem - Representant for traumatologi
Gry Dahle – Styremedlem - Leder av Norsk Thoraxkirurgisk Forening
Øystein Hovi Rognerud – Styremedlem - Leder av Norsk Karkirurgisk Forening
Anja Jacobsen Løvvik – Styremedlem - Leder av Norsk Urologisk Forening
Håvard Luong Thorsen – Styremedlem - Leder av Norsk forening for Gastroenterologiskkirurgi
Monica Engstrøm – Styremedlem - Leder av Norsk Forening for bryst – og endokrinkirurgi
Greger Lønne – Styremedlem - Leder av Norsk Ortopedisk Forening
Thorstein Sæter – Styremedlem - Leder av Norsk Barnekirurgisk Forening
Tor Ingebrigsten – Styremedlem - Leder av Norsk Nevrokirurgisk Forening
Kjersti Ausen – Styremedlem - Leder Norsk Plastikkirurgisk Forening
Lars Vasli – Økonomi/regnskap
Hedda Maurud – sekretær

Styret har hatt fem digitale møter. Leder har vært representert i Legeforeningens Fagstyre, Faglandsråd og Landsstyret.
Leder er også representert som styremedlem i Nordisk Kirurgisk Forening. Høringer har blitt svart ut fra styret i samarbeid
og fellesskap.
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Prosessen med Legeforeningen:
Tillater meg å vise til NKF årsmelding 2019-2020 for utfyllende bakgrunnsinformasjon. Oppsummert så var det vedtatt
lovendring på Legeforeningens Landsstyre i 2018 at ingen medlemmer i Legeforeningen skulle få telle med i flere
foreninger, verken for representasjon eller for økonomi. Dette fikk store konsekvenser for NKF da tellende medlemsmasse
gikk fra 1600 – medlemmer til ca 600. Økonomisk ga dette en nær halvering i støtte tik NKF i 2019 sammenliknet med 2018.
En økonomisk overgangsordning ble vedtatt på Legeforeningens Landsstyremøte i 2019 som sikret NKF en minimumsfinansiering for om lag 600 medlemmer i perioden 2019 – 2022. Samtidig var ikke Legeforeningens medlemsregister i stand
til å redegjøre nøyaktig hvor mange medlemmer NKF skulle ha, spesielt ikke LiS. På grunn av Hoved – subspesialitet
utdanningen har, og vil ha, mange norske kirurger dobbel spesialitet. Generellkirurgi + annen subspesialitet (nå
hovedspesialitet). Denne ordningen danner fortsatt ryggsøylen i den akuttkirurgiske vaktfunksjonen ved de fleste av landets
sykehus. Mange kirurger jobber aktivt i begge sine spesialiteter og har et reelt behov for en foreningstilknytning i begge
spesialiteter. Sammen med indremedisinerne er dette unikt for våre fagområder. Mange spesialister, og de fleste LiS, går i
en generellkirurgisk vakt. En omfattende prosess ledet av Anne Karin Rime ble startet våren 2019. I denne prosessen har et
samlet NKF-styre tydelig påpekt viktigheten av kirurgiske dobbeltspesialister sin rolle ved landets sykehus og deres følgende
behov for aktiv ivaretagelse av begge sine spesialiteter. Et lovendrings-forslag om at kirurger utdannet etter hovedsubspesialist ordningen skulle få lov til å være tellende medlem i både hovedspesialitets-forening og subspesialitetsforening. Dette lovendrings-forslaget endret ikke på Legeforeningens lover for økonomi, med andre ord så ville NKF få riktig
antall medlemmer, men kun tilskudd for de som kun er generellkirurger eller de som av andre grunner ønsker at deres
tilskudd skal gå til NKF. Grunnen til at dette er viktig er flere grunner. Antall medlemmer teller for representasjon til
Legeforeningens råd og styrer, men kanskje viktigst så illustrerer det denne avgjørende dobbeltrollen norske kirurger faktisk
er i. Uten denne endringen vil Legeforeningen i praksis si at antall generellkirurger i Norge er ¼-del av hva det faktisk er, og
dermed ikke anerkjenne de nesten 1200 generellkirurgene som leverer generellkirurgi og beredskap hver eneste dag rundt
om i landet. Lovendringsforslaget ble nær enstemmig vedtatt på Legeforeningens Landsstyremøte i 2021. Fortsettelsen på
dette er at det i ultimo september 2021 sendes ut en epost til alle kirurger med dobbel-spesialitet hvor en velger hvilken
forening som skal motta støtte for ens medlemskap.
Som dere skjønner løser ikke dette problemet med økonomien i NKF. Derfor er det avtalt iverksatt en prosess for å sikre at
NKF får tilskudd fra Legeforeningen som speiler sin faktiske medlemsmasse.

Høstmøtet:
Høstmøtet måtte gjennomføres digitalt i 2020 pga Covid. Organisasjonskomiteen har i bestått av Usman Saeed som leder,
John Christian F. Glent, Knut Borch, John Brataas og Tina Gaarder. Det har siden 2019 vært arbeidet mye med å fornye
konseptet til Høstmøtet, heve kvalitet og opplevelse for deltagere og industri samt gjøre det mer økonomisk bærekraftig. I
2021 har Covid også bydd på utfordringer. Med stadige endringer i restriksjoner og en betydelig økonomisk risiko dersom
man måtte avlyse, har det lenge vært vanskelig å forutse om Høstmøtet ville la seg gjennomføre. Dette har medført at flere
av de endringer som har vært planlagt har vi måtte utsette til 2022. Allikevel er vi overbeviste om at vi er på rett kurs og har
store ambisjoner for i år og for fremtiden.
Utredning av Norsk Kirurgisk Forening sin tilknytning til Den Norske Legeforening
Norsk Kirurgisk Forening NKF sin tilknytning til Den Norske Legeforening DNLF er ønsket utredet ved flere årsmøte-vedtak
(2015, 2020). NKF er, ved egne vedtekter, en felles forening for generellkirurgi, gastrokirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, brystendokrinkirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi, barnekirurgi, nevrokirurgi, urologi i tillegg til Norsk Forening for Brokkirurgi,
Traume mm. I henhold til egne vedtekter har NKF om lag 3000medlemmer som man har et organisatorisk og fagmedisinsk
ansvar for. I henhold til DNLF sine lover er NKF fagmedisinsk forening FMF for generellkirurgi. Siden 2015 har NKF sin
tilknytning til DNLF vært utfordrende. DNLF som en stor forening skal ivareta mange hensyn på vegne av en svært
diversifisert medlemsmasse hvilket medfører at saker som er viktige for NKF må vektes opp mot andre hensyn i DNLF.
Eksempel på slike saker er saken om å beholde generellkirurgi, ny LiS-utdanning og å beholde prosedyrelistene. Den engang
tiltenkte gevinsten ved å gå inn i DNLF var å stå sterkere sammen både organisatorisk og politisk. Når man de siste seks
årene, ved flere anledninger, har sett NKF sin tilknytning til DNLF som problematisk og uheldig for norsk kirurgi og norske
kirurger, er det besluttet å nedsette en gruppe som skal utrede NKF sin tilknytning til DNLF. Mandatet for gruppen er
vedtatt av NKF Styre.
NKF-styre anbefaler at gruppens arbeid og konklusjon legges frem for årsmøtet.

Utvalgets sammensetning og utvalgets konklusjon:
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Utvalget besto av: Inge Glambek – Leder av gruppen, Kari Schrøder-Hansen, Karina Dyb Zwart - FUNK
Terje Lund-Iversen – Nestleder NKF, Trude Basso – Norsk Ortopedisk Forening, Lars Vasli – Økonomi
Utvalgets anbefaling:
Utvalget ser fordeler og ulemper med de ulike løsningene og det finnes ingen løsning som i utgangspunktet er ideell for alle
oppgavene. Utvalget vurderer imidlertid alternativ 2 som den beste løsningen.
I alternativ 2 opprettes det en egen fagmedisinsk forening for generell og –akuttkirurgi og NKF lever videre som en ren
paraplyorganisasjon. Det er gevinster med å fremdeles være en del av Legeforeningen og utvalget mener at dette må være
foretrukket alternativ. NKF kan da ivareta:
-

oppfølging av faglig innhold i den kirurgiske delen av LIS1-utdanningen (herunder representant til
Spesialitetskomiteen for LIS1) og også common trunk for LIS2
arrangere kirurgisk høstmøte
utgi Kirurgen
Ivareta felles behov for det kirurgiske lauget for å sikre gode rammer for god fagutøvelse
være en sterk helsepolitisk stemme ved for eksempel å svare ut høringer fra alle de fagkirurgiske foreningene,
delta på møter med myndighetene og være målbærer for kirurgiske fag i media.

Ny fagmedisinsk forening for generell- og akuttkirurgi kan da ivareta
-

spesialistutdanningen for spesialiteten generell- og akuttkirurgi, herunder læringsmål og utnevnelse av
medlemmer til Spesialitetskomiteen
særskilte behov for spesialiteten tilsvarende de andre fagmedisinske foreningene

Alternativ 2 vil kreve videre utredning av økonomisk modell der både en intern omfordeling mellom de kirurgiske
fagmedisinske foreningene, en særlig overføring fra Legeforeningen for funksjonen som en laugsforening/
paraplyorganisasjon, og medlemskontingent må inkluderes i utredningen. En slik endring i organisering vil også kreve
behandling av Legeforeningens landsstyremøte. En ny fagmedisinsk forening for generell- og akuttkirurgi vil være en liten
forening og det vil være naturlig at NKF tar et særskilt ansvar for å bistå denne foreningen.
Styret foreslår at rapporten legges frem for årsmøtet som en opplysningssak.
Nordisk Kirurgisk Forening:
NKF er representert i styret til Nordisk Kirurgisk Forening ved leder. 2020-2021 har vært et aktivt år for Nordisk Kirurgisk
Forening. Det har blitt avholdt 4 digitale møter og et felles nordisk webinar; How to secure surgical competence in Trauma.
Dette ble arrangert av Nordisk Kirurgisk Forening den 25. Mai og ledet av Tina Gaarder med innlegg og debatt fra alle de
nordiske landene. Deltagelsen var svært god fra alle de nordiske landene. Nordisk Kirurgisk Forening arbeider spesielt med
å fremme kompetanse-utveksling på tvers av de nordiske landene, spesielt for LiS. Og dette webinaret var en god start for
fremtidige fellesnordiske arrangementer og prosjekter.
Kirurgen:
NKF som eier av Kirurgen er imponert over arbeidet til redaksjonen og kvaliteten på vårt felles kirurgiske tidsskrift. Samtidig
med at kvaliteten og innholdet har nådd nye høyder har redaksjonen jobbet med å effektivisere og redusere kostnader.
Kirurgen distribueres i trykk til alle NKF sine ca 2600 medlemmer, fire ganger pr år.
Spørreundersøkelse om kirurgisk LiS-utdanning:
Sammen med FUNK og Spesialitetskomiteen i generellkirurgi ble det i september 2020 sendt ut en spørreundersøkelse til alle
landets LiS-leger for å kartlegge hvordan det står til med utdanningen av kirurger rundt om i landet. Hvem som får det til og
hvem som har utfordringer. Nå som RHF har overtatt ansvar for spesialistutdanningen er det viktigere enn noen gang å
identifisere utfordringer i LiS-utdanningen. For resultater vises det til årsrapport fra FUNK.
Forening for Unge Norske Kirurger:
FUNK ledes av Karina Dyb Zwart og sammen med sittende styret har det vært en imponerende aktivitet. Allerede før Covid
var det betydelige utfordringer med den kirurgiske LiS-utdanning, som ble forsterket under Covid. FUNK har med stort
engasjement jobbet for å adressere de mange utfordringer opp mot Legeforeningen og sentrale myndigheter. Viser for øvrig
til egen årsrapport.
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Innstilling 4L av 8. Desember 2020 fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll mv. 2021 – lovendringer Kapittel 9.3 –
førstegang behandlet, og vedtatt, på Stortinget den 15.12.20
NPF og NKF har jobbet mye med lovendringen som vedtok at all kirurgi som utføres av privatpraktiserende plastikkirurger ble
kalt kosmetisk kirurgi og dermed ilagt merverdiavgift. Intensjonen med forslaget til finanskomiteen var bra, men tok ikke
innover seg at en rekke tilstander som behandles av privatpraktiserende plastikkirurger har medisinsk indikasjon selv om det
ikke har offentlig refusjon. Forslaget slik det sto var en umyndiggjøring av privatpraktiserende plastikkirurger og deres
vurderingsevne. Etter en omfattende prosess, imponerende drevet frem av Norsk Forening for Plastikkirurgi, Norsk Forening
for Estetisk og Kosmetisk Kirurgi, sammen med NKF. Ble forskriften endret til å kun gjelde de prosedyrer hvor det ikke
foreligger medisinsk indikasjon.
Erfaring er gull verdt for helsevesenet, men det belønnes ikke - Fraværet av seniorpolitikk i spesialisthelsetjenesten
Innspill fra NKF til Legeforeningen Sentralstyre 17.1.2021
Innledning: Gjennom et langt liv som lege, både i primær og spesialisthelsetjenesten, bygger man seg en enorm
kunnskapsbase av klinisk erfaring. Over mange yrkesaktive år eksponeres man for det meste av kliniske, og individuelle,
variasjoner innen sitt felt. Dette enorme erfaringsgrunnlaget gjør en godt rustet til å fatte trygge og gode kliniske
beslutninger. Alle leger har, eller har hatt, gleden av å søke veiledning hos en mer erfaren kollega. Erfaringene disse
kollegene besitter, til glede for kolleger og pasienter, er gratis. Etter at man blir spesialist/overlege, er det ingen avtalefestet
videre lønnsstigning. Individuelle tillegg finnes, men blir stadig sjeldnere i spesialisthelsetjenesten. Derav er lønnen i svært
stor grad bundet opp imot utvidet arbeidstid (UTA) og vaktgodtgjørelse. Dette er en svært uheldig praksis som gjør at vi
risikerer å miste mye dyr-kjøpt klinisk erfaring i årene fremover. Vi håper Legeforeningen vil være med å sette på
dagsorden ved fremtidige forhandlinger.
Bakgrunn: I spesialisthelsetjenesten stiger man i lønn gjennom spesialiseringen. Når man er ferdig spesialist/overlege er det
ingen videre avtalefestede lønnsstigning. Lønn, utover grunnlønn, utgjøres av UTA og vaktlønn. Enkelte kan forhandle seg til
individuelle tillegg lokalt. Det er dog begrenset hvor mange som får dette, og forventes at dette vil bli vanskeligere i
fremtiden. Gjennom en lang lege-gjerning gjør man seg mange kliniske erfaringer. Disse erfaringene er kritisk viktige for
pasientbehandling, pasientflyt og utdanning av yngre leger mm. Dessverre er det slik at etter sin tid som LiS(første 5-10 år
av 30-40 totalt i klinisk virke) er det ingen videre lønnsstigning. Denne kritisk viktige kompetansen honoreres ikke på noen
måte fra arbeidsgiver. Da en stor del av lønnen er bundet opp mot UTA og vaktlønn er man avhengig av å fortsette å gå
vakter til man er pensjonist om man ønsker å opprettholde sitt lønnsnivå. For mange er vakt slitsomt og blir mer slitsomt
med årene. Å være oppe om natten, operere og drive med annet akutt-arbeid er slitsomt gjennom hele karrieren og blir
ikke lettere når man er eldre. Mange har et ønske om å kunne trekke seg tilbake fra vaktarbeid, men å fortsatt være
yrkesaktive. De fleste kan ikke gå ut av vakt ikke av økonomiske hensyn, spesielt da inntjening er viktig for videre pensjon.
Eneste alternativet blir ofte da å pensjonere seg før man helst kunne tenkt eventuelt å gå privat. Dette er svært uheldig da
disse kollegene sin kompetanse er uhyre verdifull. Skal vi kunne gjøre helsetjenesten bedre trenger vi å stå på skuldrene til
våre forgjengere og ikke miste dem for tidlig. Samtidig er det mange yngre kolleger, ferdige spesialister, som ikke får
overlege-stilling fordi det ikke er noen ledige stillinger.
Forslag: Vi, Norsk Kirurgisk Forening, foreslår derfor at Legeforeningen begynner arbeidet med å lage et forslag til følgende:
-

Frivillig vaktfritak fra fylte 60år uten tap av lønn
Jevn lønnsprogresjon, både grunnlønn, UTA og vaktlønn, etter ferdig spesialist

På vegne av styret i NKF
John Christian Fischer Glent
Leder
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Sak 4.

Rapport fra spesialitetskomiteen i generell kirurgi

Årsrapport for Spesialitetskomiteen i generell kirurgi 2020
Medlemmer 2019-2020

Leder
Medlem

Tom Glomsaker
Lars Martin Rekkedal

Medlem

Camilla Aune

Medlem

Harriet Birke

LIS-representant
Varamedlem

Anders Haugvad
Erik Kjæstad

Varamedlem

Olav Johannes Flemmen

LIS-vararepresentant

Solveig Mo

2020-21 er en spesiell periode for Spesialitetskomiteen i generell kirurgi pga pandemi og et vakuum i forhold til ny
spesialitetsstruktur. Mange prosesser ble satt på vent og det har vært vanskelig å møtes. Besøk ble umulig både pga
uavklarte regler og pga pandemi. I 2020 hadde vi et fysisk møte i komiteen i mars. I 2020 kom vi i gang med virtuelle møter
og hadde 1 møte på høsten, og har kunnet trappe opp med 4 virtuelle møter 2021 så langt og har nå kommet i gang igjen
og har hatt et fysisk møte. Det er nå også endelig planlagt besøk på Stavanger universitetssykehus i november2021.
I tillegg har deler av komiteen deltatt i virtuelle møter med Helsedirektoratet (Hdir) og tre møter i Forum for Læringsmål i
Hdir. Vi har også hatt flere møter med RegUt i Helse Vest med tanke på å finne løsninger for ny spesialitetsstruktur og
spesielt bli enig om ny kurspakke i generell kirurgi. Denne er nå endelig på plass og kurspakken er komplett for ny
spesialitetsstruktur. Utover dette har komiteen, på oppdrag fra Hdir, gått igjennom alle søknader fra sykehus som ønsket å
bli godkjente utdanningsinstitusjoner i generell kirurgi. I hele perioden har det vært mye fram og tilbake på dette pga
ufullstendige søknader og mange misforståelser.
Leder har også deltatt som nasjonal representant i tre virtuelle møter i Section of Surgery, UEMS. Komiteen er representert
med Harriet Birke i utvalg for LiS2. Også vært møter mellom RegUt, Legeforeningen, Hdir og Indremedisinsk forening
knyttet til spesialistregler som krever at man ikke kan ha mer enn 3år 3 mnd overlapp om man går to parallelle
utdanningsløp. Dette er spesielt for de som velger generell indremedisin og generell kirurgi og blir veldig spesielt om man vil
velge gastrokirurgi og generellkirurgi som dobbelspesialisering. Det vil fort føre til at utdanningstid blir det styrende og ikke
oppnådde læringsmål.
Det er utarbeidet 6 sakkyndighetserklæringer 2020 knyttet til spesialistgodkjenninger til Hdir og så langt 2021 3 saker. Vi
har et tydelig inntrykk av at Hdir bruker komiteen lite for sakkyndighetsoppdrag. Dette er det noe vanskelig å forstå, med
alle de spørsmål som kan komme opp. Om det brukes skjønn i vurderinger, bør komiteens argumenter og synspunkter
tillegges stor vekt. Søknadene dreide seg bl a om utenlandske søkere, utfordringer knyttet til for mye tjeneste i
grenspesialitet som kar eller urologi (for lite generell kirurgi) og noen søknader var knyttet til overgangsordninger fra gamle
til nye regler.
Det ble ifølge Legeforeningens statistikk godkjent 40 nye spesialister i generell kirurgi 2020, (har ikke data hvor mange av
disse som var godkjent etter norske regler og hvor mange som var konvertert etter EU/EØS/nordiske regler.)

Norske godkjenninger
EU/EØS/Nordisk
Totalt antall godkjenninger

2015
41
19
60

2016
45
15
60

2017
61
14
75

2018
25
7
32

2019
44
19
63

2020

40

2021 er det 943 yrkesaktive generelle kirurger under 70år, 24,6% av disse er kvinner.
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Utfordringsbildet for komiteens arbeid 2019 og 2020
Komiteen har lagt ned betydelig arbeid i utarbeiding av læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten generell kirurgi i
ny spesialitetsstruktur. Mandatet vi fikk for dette arbeidet, la sterke begrensninger på hvordan resultatet måtte bli. Det ble
klart veldig tidlig at det gjenstår en stor revisjonsjobb for at dette skal bli slik alle ønsker. Utover dette har i prinsippet alle
prosesser og etablerte strukturer blitt satt i spill med Helsedirektoratets reform. Vi trodde at arbeid skulle intensiveres
utover høsten 2019 og i 2020 for å få alle brikker på plass. Komiteen stilte på få dagers varsel og gjennomgikk alle
søknadene til norske utdanningsinstitusjoner. Mange av søknadene hadde store mangler og det var også klart at flere
sykehus ikke var særlig motivert for å utdanne generelle kirurger. Søknadene, gjennomgang av Serus og besøk over flere år,
viste også at Spesialitetskomiteen ikke kunne anbefale godkjenninger som utdanningsinstitusjon av flere sykehus, om ikke
betydelige lokale forbedringer ble gjort.
Vi hadde store ambisjoner for 2020, men dessverre har vårt arbeid blitt stoppet av flere årsaker. Først og fremst har Hdir
ikke behandlet søknadene til utdanningsinstitusjonene ferdig, mer enn et år etter de kom inn. Hdir og Legeforeningen har
heller ikke ønsket at vi skulle gjøre besøk på norske sykehus så lenge det er en pågående søknadsprosess. Alle prosesser
knyttet til praktiske utfordringer i forhold til Dossier og Kompetanseportalen har blitt satt på vent og på alle måter har man
havnet i et vakuum som gjør at komiteen ikke lenger kunne utføre den jobben man gjorde før og ønsker å gjøre. Hvor mye
som skyldes Corona situasjonen og hvor mye som skyldes annet har vært uklart.
Vi har i 2021 sett konturene av at man har begynt å ta opp arbeidet i Hdir igjen, men fortsatt er ikke søknadsprosess om
godkjenning som utdanningsinstitusjoner avklart for alle. Positivt er at RegUt begynner å ta tak i endel utfordringer, men
mye er fortsatt uavklart. Vi har hatt en god prosess med RegUt Vest og håper at vi nå har fått avklart ny kurspakke for
generell kirurgi. En stor utfordring er å få fagmiljø til å ta ansvar for å arrangere kurs. Det er i dag ventelister på for
eksempel BSS som er helt uholdbare. Komiteen er veldig klar for å bidra i forbedring av nåværende ordning, men det har
blitt veldig byråkratisk og vanskelig å vite hva som man kan gjøre, om det ikke kommer en harmonisert prosess mellom alle
kirurgiske spesialiteter. Spørsmålene under ble formulert for 1 år siden og de er like aktuelle.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilken rolle skal spesialitetskomiteene faktisk ha i kvalitetssikring av norske utdanningsinstitusjoner i ny ordning?
Hvordan skal man sikre at LiS får veiledning, supervisjon, kurs, ferdighetstrening og et utdanningsopplegg som
sikrer en god effektiv utdanning?
Hvordan skal vi sikre at de administrative systemene, som skal håndtere utdanningen, er tilrettelagt slik at de
ivaretar den oppgaven de har og har en fornuftig brukervennlighet?
Hvilke planer finnes for nødvendig harmonisering og revidering av vedtatte læringsmål, slik at det blir mer
forståelig og forenklet?
Hvilke prosesser kan forbedres slik at HF, RHF, Hdir og Legeforeningen m fl drar sammen om et felles mål om å
sikre en god spesialistutdanning på norske sykehus?
Hvor lang tid skal det ta før Hdir kommer opp med en klar liste med godkjente utdanningsinstitusjoner og som får
klare krav til hva dette innebærer?
Hvordan skal vi nå få gjennomført nødvendige kurs og hva skjer med overgangsordninger?
Hva skjer med LiS som er på utdanningsinstitusjoner som ikke er godkjent?

Et nytt høyaktuelt spørsmål er hvilke konsekvenser det får for generell kirurgi om Hdir fastholder kravet om at man ikke kan
ha overlapp på utdanning i 2 spesialiteter på 3 år og 3mnd. Komiteen jobber intenst for å få endret dette på en måte som
ikke blir en hindring for de som ønsker dobbelspesialisering i generell- og gastrokirurgi, men foreløpig ser vi ingen løsning.

Oslo 10. oktober 2021

Tom Glomsaker
Leder av Spesialitetskomiteen i generell kirurgi
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Sak 5.

Årsrapport fra Norsk Brokkirurgisk avdeling

Sak 6.

Årsrapport fra Traumeutvalget

Årsrapport Traumeutvalget 2020-2021
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. Basert på forslag fremmet flere år på rad om å oppløse traumeutvalget i sin
nåværende form har det heller ikke vært annen kontakt eller endring i sammensetningen.
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
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Nasjonal Kompetansetjenste for Traumatologi er organisatorisk plassert i Avdeling 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 og vedlikehold av Nasjonalt traumesystem. Helsedirektoratet planlegger å oppløse mange nasjonale
kompetansetjenester i løpet av 2023. NKTT vil måtte videreføres som overordnet nasjonalt nettverk, og det vil måtte jobbes
for finansiering.
Traumesymposium 2019
Høstmøtet 2020 ble virtuelt og en traumesesjon ble avholdt mandagen på Ullevål Meet. Et spennende program ga
tilfredsstillende oppslutning og gode diskusjoner. Det planlegges full traumedag under Høstmøte 2021.
ECTES 2020 i Oslo kansellert pga Covid 19
Avdeling for traumatologi, OUS Ullevål i samarbeid med NKTT og med støtte av NKF skulle arrangere ECTES (European
Congress for Trauma and Emergency Surgery) på Lillestrøm 26-28/4, 2020, men ble utsatt først til 2021, så 2022 på grunn av
pandemien. ECTES er den største europeise traume- og akuttkirurgiske kongressen, og har aldri tidligere vært arrangert i
Skandinavia. Kongressen er planlagt avholdt på Lillestrøm 24-26/4, 2022.
Traumekirurgisk kompetanseprogram
Traumeutvalget har levert forslag til traumekirurgisk kompetanseprogram til NKF. Programmet ble presentert under
Landsstyremøtet i 2013. Legeforeningen har etter innspill fra NKF nedsatt en tverrfaglig gruppe som skal levere et forslag til
Traumekirurgisk kompetanseprogram i oktober 2021, som så skal behandles sentralt i legeforeningen.
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. Traumeutvalgets
leder har støttet opprettelse av en akuttkirurgisk forening i NKF.
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
3) Ved opprettelse av an akuttkirurgisk forening i NKF vil leder av denne foreningen naturlig være den
akuttkirurgiske representanten. Det sikrer imidlertid ikke fokus på kvalitet i traumeomsorgen i Norge og dedikert
traumekirurgisk representant bør ha plass i NKF styre.
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 (Representant traume, NKF)

Sak 7.

Årsrapport fra Foreningen for unge norske kirurger

Årsrapport fra foreningen for unge norske kirurger, FUNK
Styret i FUNK besto i 2020-2021 av Karina Dyb Zwart (leder), Marie Nordsletten (nestleder), Hanne Hope, Henrik
Thomassen, Nicolay Herud, Anders Haugvad (vara). Ragnhild Lundberg Tveit ble valgt inn som nytt styremedlem i 2020.
Styremøter:
I perioden 2020-2021 har styret avholdt 6 møter, hvorav et av møtene ble avholdt fysisk på legenes hus, resterende på nett
grunnet corona restriksjoner. I styrets periode fra 2019-2021 har det blitt avholdt kun to fysiske møter. De nettbaserte
møtene har fungert godt, men man har sett viktigheten av å møtes fysisk for å opprettholde en god arbeidsflyt. Styret stiler
derfor mot å ha minimum tre fysiske møter per år fremover, resterende på nett.
Arbeidssaker:
FUNK har jobbet videre med utfordringer rundt ny ordning. Det innebærer utfordringer med etterregistreringer,
kompetanseportalen og manglende kurs. FUNK har jobbet med å gjøre både legeforeningen, helsedirektoratet og de
regionale utdanningssentrene klar over problemene for å finne gode løsninger. Under coronapandemien har flere kurs blitt
avlyst eller utsatt. FUNK har hatt samtaler med regionalt utdanningssenter vest om behovet for flere kurs og øke antall
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deltagere i en periode for å ta igjen etterslep. Helseforetakene må også oppfordres til å gi LiS flere kursdager per år i denne
perioden.
FUNK har skrevet to innlegg i kirurgen. Det ene innlegget var om ny ordning og utfordringene knyttet til dette. Her ble det
brukt tall fra en spørreundersøkelse gjennomført av spesialitetskomiteen i generell kirurgi, i samarbeid med FUNK og NKF,
som viste at over halvparten av LiS var enten kun i en viss grad til ingen grad kommet i gang med etterregistrering av
læringsmål. Det andre innlegget handlet om viktigheten av god veiledning og fortløpende signering av oppnådde
læringsmål fra veileder.
Sosiale medier:
FUNK har aktivitet på facebook og instagram, med økt antall følgere til hhv 756 og 325. Foreningen har også en nettside
som brukes til større innlegg.
Kampanje:
FUNK har jobbet med en kampanje for å synliggjøre viktigheten rundt undervisning på operasjonsstuen, samt finne verktøy
for å gjøre veiledningssamtalene enklere å gjennomføre. FUNK vil ut over høsten trykke plakater og lommekort som kan
henges opp og brukes i klinikken.
Samarbeid:
Nestleder Marie Nordsletten har vært med på møte med Nordisk kirurgisk forening. Leder Karina Dyb Zwart har vært med
på å arrangere det første felles møtet for alle FUXX’ene i legeforeningen. Møtet bestod av en gjennomgang av de
forskjellige foreningene, hva man har gjort og hvilke utfordringer man står i. Det ble tatt opp felles saker, blant annet
manglende støtte fra fond III til valgfrie kurs, som nå er endret. Leder i FUNK har deltatt på styremøter i NKF. FUNK har godt
samarbeid med spesialitetskomiteen i generell kirurgi, hvor varamedlem Anders Haugvad er styremedlem. Det har blant
annet blitt jobbet med utfordringer med dobbeltspesialitet i ny ordning. Her har FUNK vært representert i møte med
Helsedirektoratet. FUNK er representert med LiS varamedlem både på Dnlf landsstyre og faglandsråd, samt som
representant fra fagaksen i Ylf’s landsråd.
Høstmøtet:
I 2020 ble høstmøtet gjennomført digitalt. FUNK arrangerte et symposium med flotte foredragsholdere og etterfølgende et
svært godt årsmøte. Oppslutningen var stor, oppimot 80 påloggede hvor det mange steder var flere som satt sammen. På
årsmøtet fikk FUNK tilbakemeldinger på at det var ønskelig at foreningen jobbet videre med ny ordning og problemer rundt
kurs. Hilde Gregussen ved gastrokirurgisk avdeling på Hamar ble tildelt æresprisen 2020 for den ekstra innsatsen hun har
gjort for leger i spesialisering.
Ved årets høstmøte er det planlagt et nytt symposium, årsmøte og stand. FUNK vil selvfølgelig også dele ut æresprisen i år
til en lege som har gjort en ekstra innsats for leger i spesialisering.
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Sak 8.

Årsrapport fra de fagmedisinske foreningene

Norsk urologisk forening
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Norsk nevrokirurgisk forening
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Norsk thoraxkirurgisk forening
Årsrapport fra Norsk Thoraxkirurgisk forening 2020-2021
Styret (2020-2022): Per Erling Dahl (kasserer) Gry Dahle (leder) Øystein Pettersen (sekretær) Vegard
Ellensen (webansvarlig), Peter Majak (Styremedlem)
Kvalitetsutvalget (2021-2022): Truls Myrmel, Per Magnus Haram, Terje Aass, Steinar Solberg, Johannes
Bjørnstad, Rune Eggum.
Spesialistkomite : Per Snorre Lingaas (2018-22) (leder), Venny Kvalheim (2018-22) Alexander Wahba
(2021-24) Øyvind Jacobsen (2021-24) vara Per Reidar Woldbæk (2018-22) Henrik Aamodt (2021-24)
Ingelin Vatnaland (LIST, Maria Devold Soknes (LIST).
Repr. SATS (2019-2021): Rune Haaverstad, leder NTKF Gry Dahle Theis Tønnessen scientific committee
Valg komie: Rune Haaverstad, Øystein Vengen, Per Magnus Haram
UEMS: Dag Ole Nordhaug, Steinar Solberg
Styrearbeid
Møter er arrangert fysisk er det siste desember 2019, deretter på web pga Corona. Vi har hatt tre styremøter på web.
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, fortrinnsvis via avd. ledere da det er få medlemmer som logger inn og leser
via Dnlfs hjemmeside eller via vår hjemmeside www.legeforeningen.no/thorax. Web siden til Legeforeningen mhp
fagmedisinske foreninger er nå oppdatert og fungerer nå veldig bra.
Styret har fått igjennom at reis og opphold Windsor kursene (5stk) som er ført opp som obligatoriske kurs, dekkes fra
legeforeningens fond, men pga Covid19 var det få som fikk benytte seg av dette i denne perioden. Styret arrangerte
sammen med HUS et alternativt kurs oktober 2020, 15 stk var påmeldt. Det ble godtatt dekking fra Fond i Legeforeningen.
Det ble et vellykket kurs med gode tilbakemeldinger.
Høstmøtet 2020 var fullstendig web basert. Det var ikke frie foredrag, men vi hadde internasjonale forelesere : David
Taggart og Domenico Pagano, Brataas hadde web støtten.
Pga COVID19 ble også vårmøtet i 2021 gjennomført på net 9. april 2021, også her ved teknisk support fra Brataas. Vi fikk
noe støtte fra industrien ved reklame mellom forelesningene og dermed dekket utgiftene til web støtten pluss litt inntekter.
Det ble et fint program med internasjonale forelesere av høy kvalitet, Gilles Dreyfus, Niv Ad, Evgenij Potapov, Erik Fosse.
Styret bidro til planlegging og arrangering av SATS møtet i Bergen. Styret var ansvarlig for poster konkurransen og delte ut
fem priser. I tillegg var styremedlemmene moderatorer i noen sesjoner.

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 per 5.9.21 94 registrerte medlemmer og 16 assosierte medlemmer. Styret har foretatt en
validering av medlemslisten, det er flere som har spesialitet som ikke er medlemmer. Vi henstiller derfor om at man melder
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seg inn dersom man ikke er medlem. Fra 2020 etter Faglandsråd vil det foreligge en link på legeforeningens nettsider der
man kan gå inn og finne medlemmene.

Høringer: Alle høringer er besvart via NKF og noen egne høringssvar er sendt etter at det har vært på høring i styret. I tillegg
har det vært noen haste uttalelser vedrørende håndtering og prioritering av pasienter i forbindelse med COVID19. Disse er
sent ut til styret og avd ledere på forhånd for uttalelser.
Lover og vedtekter: Vi reviderte NTKF lover og vedtekter etter forlag fremlagt på GF og dette ble godkjent sentralt fra
legeforeningens sekretariat 1.7.2020.
Fagaksen: Gry Dahle har vært medlem av Fagstyret etter opprettelsen og til Faglandsrådet i 2019. Hun er valgt inn som
delegat til Faglandsrådet i 2020 og i Fagstyret som vara og rykket inn som medlem høsten 2020. Hun er valgt inn for ny
periode 2021-23

Thoracolaparoskopi foreningen: Henrik Aamodt og Øystein Pettersen er representanter valgt inn 2019.

Kirurgen: NTKF hadde ansvaret for første og andre nummer av Kirurgen i 2021. Steinar Solberg for første nummer
omhandlende generell thorax og Gry Dahle nummer to som omhandlet hjertekirurgi. Takket være gode bidrag til artikler ble
disse veldig vellykket.

Økonomi
Foreningens økonomi er fortsatt stabil. Det er balanse mellom inntekter og utgifter. Regnskapet er tillagt VISMA noe som
medfører en del utgifter. Styre delte ut priser for til sammen 1500 euro i poster konkurransen på SATS møtet. Det ble
inntekter for web reklame for vårmøtet, disse dekket utgifter til forelesere.

Oslo 26/9-2021
Gry Dahle
Leder NTKF

Norsk karkirurgisk forening

Årsberetning for NKKF 2020-2021

Leder:

Øystein Hovi Rognerud, OUS HF Ullevål, Oslo og SiV HF, Tønsberg

Nestleder:

Tord Skaaraas, Sykehuset Østfold HF, Kalnes

Sekretær:

Karin Solli, Sykehuset Østfold HF, Kalnes

Økonomiansvarlig Shakil Aslam, Sykehuset i Østfold HF, Kalnes
FUNK-representant:

Linn Å. Nyrønning, St Olavs hospital, Trondheim

Styremedlem:

Toril Rabben, OUS HF Ullevål, Oslo
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Nettansvarlig:

-ledig-

Styret har sittet siden 1. januar 2020. Det skal velges nytt styre under NKKFs årsmøte 2021.
Thore Borgenvik, Sykehuset Østfold HF, Kalnes, har fungert som nettansvarlig siden sommeren 2021, styret innlemmet
Borgenvik på styremøter frem mot Høstmøtet 2021.
Årsmøtet 2020 til nå – fortsettelse av koronapandemien
Det ble bestemt på årsmøtet 2020 at styret skulle se på muligheten for å arrangere et vintermøte med fysisk deltakelse, og
hvis ikke ønsket medlemmene et alternativ i digital form. Det ble besluttet å avlyse Vintermøtet 2021 da fysisk oppmøte
ikke lot seg gjennomføre med de gjeldende restriksjoner. Styret startet arbeidet med et digitalt møte, som ble til NKKFs
første Vårmøte 2021, arrangert 11.juni 2021 på Zoom.
Ingen internasjonale kongresser eller møter ble gjennomført med fysisk oppmøte frem til høsten 2021. Flere internasjonale
kongresser og møter ble gjennomført som webinar, mens ESVS-møtet i september 2021 ble en kombinasjon av oppmøte
for deltakere fra arrangementslandet og webinar for andre.
Vårmøtet 2021
Arrangert fra klokken 10.00 til klokken 15.00 fredag 11.juni 2021. På den måten fikk avdelingene rundt i landet mulighet til
å gjøre ferdig viktige oppgaver på avdelingen tidlig på dagen og flest mulig kunne delta. Det ble en stor suksess med to
internasjonale foredragsholdere, videopresentasjoner fra mange avdelinger rundt i landet, frie foredrag og informasjon fra
styret, NORKAR og Forskningsutvalget. Svært gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Det var flere avdelinger hvor
flertallet av de ansatte hadde mulighet til å delta.
Det ble delt ut to priser for beste foredrag, den ene gikk til Simen Berge (SI HF Hamar) og den andre gikk til Torbjørn Bakken
(SiV HF Tønsberg).
Det ble også premiering av beste avdelingsvideo, hvor førsteplassen gikk til Sørlandet sykehus Kristiansand, andreplassen til
St Olavs hospital i Trondheim og tredjeplassen til Sykehuset Østfold Kalnes.
Styremøter for perioden 2020-2021
Styret har fortsatt med digitale møter på plattformen Zoom og dette har fungert veldig bra. Dette har gjort at styret har
hatt hyppige møter i forkant av både Vårmøtet og Høstmøtet for 2021. Avtroppende styre vil anbefale påtroppende styre å
fortsette med dette. Forhåpentligvis vil dette også gjøre det lettere å få representasjon fra hele landet i styret. Under
inneværende periode har kun Trondheim og Oslo-regionen vært representert.
Medlemmer, oppdatert 1.september 2021:
Tallet i parentes representerer tall for 1.september 2020.
-

170 medlemmer (170)
99 yrkesaktive spesialister (109)
25 yrkesaktive ikke-spesialister (21)
46 pensjonister (36)

I tillegg har foreningen 31 assosierte medlemmer (16).
Kilde: https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/fagmedisinske-foreninger/fagmedisinske-foreningersmedlemsrapporter/
Økonomi
Årsregnskapet for 2020 ble avsluttet 31.12.20. NKKF har brukt Lars Vasli som regnskapsfører. Revisor er RSM Hasner
Kjelstrup & Wiggen. Regnskap, revisorberetning og fremtidig budsjett fremlegges på NKKFs årsmøte under Høstmøtet 2021.
Foreningens økonomi er god. Vårmøtet 2021 var godt økonomisk og gir mulighet til å vedlikeholde prisutdeling og
reisestipend til medlemmene. NKKF har ikke gått på noe økonomisk tap som følge av pandemien.
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Foreningens utvalg
Det ble besluttet på NKKFs årsmøte 2020 at alle valg som skulle avholdes ved årsmøtet 2020 skulle utsettes til årsmøtet
2021. Det betyr at NKKFs styre, Forskningsutvalget, representasjon i UEMS og valgkomitéen står til valg under årsmøtet
2021.
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). I tillegg et Ylf-representert med medlem og varamedlem. Ylfrepresentantene velges av Yngre legers forening selv.
NKKFs forskningsutvalg: Erney Mattsson (leder, St Olavs Hospital), Jarlis Wesche (Akershus universitetssykehus), Knut E.
Kjørstad (Universitetssykehuset Nord-Norge), Morten Vetrhus (Stavanger universitetssykehus), Kirsten Krohg-Sørensen
(Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet), Antonio Rosales (Oslo universitetssykehus Ullevål), Jonny Hisdal (Oslo
Universitetssykehus Aker/Ullevål – annet fagfelt) og representant fra NKKFs styre.
Representasjon:
NORKAR-representant i NKKFs styre: Toril Rabben (OUS HF Ullevål).
UEMS: Beate Viddal (Stavanger universitetssykehus) og Jarlis Wesche (Akershus universitetssykehus). Valgt på NKKFs
årsmøte 2018, sitter to år av gangen.
ESVS: Beate Rikken Lindberg (OUS HF Rikshospitalet) fra høsten 2019.
EVST (ESVS trainee): Bergrós Johánnesdóttir (Haukeland universitetssjukehus HF); hun er valgt for en treårs-periode fra
2018.
ESVS/EVST velger selv representasjon fra Norge blant sine medlemmer fra Norge.
NKKFs Forskningsutvalg
Forskningsutvalget ble oppnevnt og formalisert med vedtektsendring på Årsmøtet 2015 og formelt valg ble gjennomført på
NKKFs årsmøte 2016. Offisielt er perioden fire år med mulighet for gjenvalg.
Erney Mattsson (St Olavs Hospital) er valgt leder. Det leveres egen årsrapport fra Forskningsutvalget. Se eget vedlegg for
årsrapport 2020-2021.
NKKFs styre har foreslått at valget utsettes til 2021.
Forskningsutvalgets sammensetning ble endret ved vedtektsendringer under NKKFs årsmøte 2018 med ønske om at disse
endringene trer i kraft ved neste valg av medlemmer til Forskningsutvalget.
Høstmøtet 2020
Det ble ikke avholdt frie foredrag. Rapport fra NORKAR og årsmøtet ble avholdt digitalt.
Vintermøtet 2021
Avlyst. Det var planlagt til uke 11 ved Vestlia Resort, Geilo, og karavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus HF hadde
planlagt det faglige innholdet med nasjonale og internasjonale foredragsholdere, som var planen for det avlyste møtet uke
11 i 2020, og.
Det er planlagt at Vintermøtet 2022 skal avholdes ved Vestlia Resort, Geilo, som planlagt. Karavdelingen ved Stavanger
universitetssjukehus HF gjennomfører det faglige programmet.
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Norsk foren. for bryst- og endokrinkirurgi
Årsrapport 2021 fra Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi
Følgende styre har fungert for perioden 2020 og 2021:
Monica Jernberg Engstrøm, St. Olavs hospital (leder)
-

Marit Helene Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge (nestleder)

-

Katrin Brauckhoff, Haukeland Universitetssykehus (repr. i org.komiteen for høstmøtet)

-

Tone-Regine Sauve, Vestre Viken (nettredaktør)

-

Siri Kommedal Ekroll, Stavanger universitetssykehus (sekretær)

-

Ina Brynildsbakken Huse, Oslo universitetssykehus

-

Marcus Bredvei Solbakken, Ålesund sykehus (LIS)

Alle våre styremøter fra starten av året fram til høstmøtet har vi hatt digitalt av smittevernhensyn i pandemisituasjonen.
Ellers har styret kommunisert via mail. I forbindelse med høstmøtet planlegges det et styremøte med fysisk oppmøte.
Medlemmer
Pr. 1. august 2021 hadde foreningen 94 medlemmer. Det er 63 godkjente spesialister, 18 ikke-spesialister og 13
pensjonister. Foreningen har to æresmedlemmer, Turid Aas og Rolf Kåresen.
Høstmøte 2020
Dette møtet ble holdt digitalt med foredrag og generalforsamling. Det var ingen frie foredrag, og tidsmessig svært
begrenset i forhold til tidligere program.
Priser
Det ble ikke delt ut priser i 2020.
Stipendier
Vanligvis lyser vi ut reisestipender der antall og beløp gis i samsvar med foreningens økonomi. I 2020 lyste vi ikke ut
stipender pga pandemisituasjonen. Planen var å lyse ut stipender så snart pandemisituasjonen var under kontroll slik at
reiser kunne planlegges igjen. Det har ikke vært aktuelt i løpet av 2021, men før høstmøtet 2021 lyste vi ut stipender igjen.
Høringer
Styret har avgitt noen høringssvar. Vi har også vært med på flere felles høringsuttalelser fra Norsk Kirurgisk Forening.
Eurocrine
Flere sykehus har startet med registrering i Eurocrine. Tromsø var først i gang, men flere sykehus kommer etter: Bergen,
Hamar, Kalnes, Kristiansand, OUS, Drammen og Bodø er nå også med.
Facebook
Foreningen har en Facebookside som brukes av mange. Der publiseres innlegg som kan være av interesse for medlemmene.

Høstmøtet 2021
Årets høstmøte blir et fysisk møte etter den malen vi har vært vant med. Det blir symposium i brystkirurgi og
endokrinkirurgi, frie foredrag, referat fra Norsk brystkreftregister og Eurocrine, presentasjon av doktorgradsarbeid, Kahoot
med diskusjon og generalforsamlingen. Det blir noe utskifting av styret, og valgkomiteen legger fram sin innstilling under
generalforsamlingen. Utdeling av reisestipend og priser for beste foredrag planlegges også.
Unntaksåret 2021
Pga Coronapandemien var 2020 et unntaksår. Også 2021 var preget av dette helt fram til høstmøtet. Det har vært mindre
aktivitet i foreningen, men mer bruk av digitale møter. Vi savner de fysiske møtene, kursene og kongressene. Nå når vi
nærmer oss årets høstmøte, ser vi fram mot vanlige sosiale og faglige møter.
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Monica J Engstrøm
Leder

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Årsrapport 2021 fra Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Styret i NFGK har i 2021 bestått Håvard Luong Thorsen (leder), Mona Rydningen (nestleder), Kristin Bentung Lygre
(kasserer), Per Even Storli, Eivind Warberg og Gaute Havik Skjærseth (LIS-representant)
Som vararepresentanter: Usman Saeed og Yasir Malik.
Det er avholdt styremøter den 25.03.2021(Gardermoen) og 17.06.21 (Gardermoen). Det vil også bli avholdt et styremøte i
forkant av høstmøtet samt et møte under Høstmøtet. Forøvrig har arbeidsformen vært pr. e-post og telefon, og enkeltsaker
har blitt avklart fortløpende dersom det har vært behov for det.
Revisorer:
Foreningens regnskap føres av Azets Insight AS og revideres av Kjelstrup & Wiggen ANS. Det er regnskapet for 2020 som
fremlegges i revidert form til årsmøtet.
Valgkomite:
For perioden 2020 – 2021 består valgkomiteen av: Johannes Schultz, Sigmund Lavik og Signe Røstad
Spesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi 2019 - 2020
Spesialitetskomiteen oppnevnes av sentralstyret etter forslag fra NFGK. Komiteens medlemmer ble anbefalt fra styret i
NFGK etter mandat fra Årsmøtet 2018, og godkjent av Legeforeningen tidlig i 2018. Rachel Dille-Amdam gikk ut av
spesialistkomiteen ved årsmøtet 2020 og ble erstattet av Eivind Grong. Spesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi har
bestått av: Elin Vermelid Thorsen (leder), Uwe Conrad Agledal, Bjørn Jostein Christensen, Therese Karina Saunes, Eivind
Grong (LIS representant) Silje Victoria Sanengen Askheim (varamedlem) og Per Even Storli (varamedlem).
Bjørn Jostein Christensen og Silje Victoria Sanengen Askheim ønsker nå å trekke seg. Det har kommet inn forslag om at Jon
Narvestad erstatter Bjørn Jostein Christensen som medlem, og at Signe Caroline Røstad erstatter Silje Victoria Sanengen
som vara. Begge har takket ja til vervet, og styret i NFGK har anbefalt sentralstyret å oppnevne de to som nye medlemmer i
spesialistkomiteen.
Bedømmelseskomité høstmøteforedrag:
Bedømmelseskomiteen for gastrokirurgiske foredrag for Høstmøtet 2020 organiserer selv sitt arbeid.
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 ikke levert selvstendige høringsuttalelser i denne perioden.
Økonomi og kontingent
Foreningens økonomi er i tilfredsstillende. Kontingenten kreves inn sammen med medlemskontingenten til Dnlf.
Foreningen hadde ingen store utgiftsposter i løpet av året. Som en følge av Covid-19 pandemien har det også vært redusert
reiseaktivitet for styrets medlemmer
Årsmøtet 2018 vedtok honorar til styremedlemmene: kr 30.000 til leder, kr 10.000 til hver av de øvrige styremedlemmene.
Dette vedtaket ble ikke endret i 2020. Styret i NFGK hentet ikke ut styrehonorar i 2020. Under styremøte i juni 2021 ble det
enighet om at styret vil hente ut honorar for 2021.
Årsmøtet 2017 vedtok å opprette et eget NFGK fond på inntil kr. 100.000 for støtte til forskning og fagutvikling.
Fondet er utlyst via foreningens nettsider. I perioden har fondet ikke mottatt noen søknader.
Medlemmer
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Foreningen har per 1.09.2021:
Totalt 460 medlemmer, hvorav 369 er godkjent spesialist. I tillegg har foreningen 27 assosierte medlemmer.
Kommunikasjon - internett
E-post og nettsidene www.legeforeningen.no/nfgk og www.gastrokirurgi.no er de viktigste kommunikasjonsformer med
medlemmene. NFGK har også en egen Facebookside der aktuell informasjon legges ut.
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 oppdateres med hensyn til nasjonale og internasjonale kongresser, evt.
med lenker.
Representasjon i andre fora
Håvard Luong Thorsen representerer foreningen i styret i Norsk Kirurgisk Forening (NKF). Han har også representert
foreningen under Faglandsrådet.
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 at ny spesialitets struktur ble vedtatt ikke vært mer involvert i det videre arbeidet med implementering av
den nye strukturen.
Annen virksomhet
Foreningen har i 2020-21 støttet den videre etablering og drift av Norsk Forening for Kolorektal Kirurgi (NFKK) som
underforening eller interessegruppe til NFGK etter forslag stilt ved Årsmøtet 2015. Den andre underforeningen til NFGK,
Norsk Forening for Fedmekirurgi (NFFK) har arbeidet selvstendig i inneværende år.
Norsk Interessegruppe for Robotassistert Gastrointestinal kirurgi (NRGK) har også jobbet selvstendig i inneværende år.
NFGKs priser innen gastroenterologisk kirurgi på Kirurgisk Høstmøte 2020
Som en følge av Covid-19 pandemien ble høstmøtet 2020 arrangert som webinar uten frie foredrag. Det ble derfor ikke
utdelt priser innen gastrokirurgi på Kirurgisk Høstmøte 2021

For styret i NFGK
Håvard Luong Thorsen
Leder

Norsk barnekirurgisk forening
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Norsk plastikkirurgisk forening
Årsrapport 2020 for Norsk Plastikkirurgisk Forening
Styret i Norsk Plastikkirurgisk Forening i 2020 besto av: leder Kjersti Ausen, nestleder Lars Frich, Kasserer Malgorzata
Gosciewska, Hilde Bugge, og Astrid Scheldrup Berntsen. Vararepresentanter har vært Lavra Balto og Hai Quan Nguyen.
Styret i LIPS (Leger i Plastikkirurgisk Spesialisering) har bestått av Ane Bøyum Opheim, Malgorzata Gosciewska, Hai Quan
Nguyen, Magne Skovli, Tarald Rekve og Maria Mørk Sætre.
Styremøter i NPKF ble i 2020 holdt delvis på Legenes Hus (2 møter) og delvis på Zoom (3 møter) pga Covid-epidemien. Året
ble i stor grad preget av COVID-epidemien og denne bremset fremgang av en rekke saker.
Økonomisk status: Styret har drevet med meget lave utgifter da det har vært lite behov for reise. Økonomien er sunn og
2020 har generert et betydelig overskudd pga lavaktivitet. Vi ønsker å prioritere faglig utvikling hos våre medlemmer og
annonserer våre mulige støtteordninger for å ta Europeisk eksamen på våre hjemmesider
Medlemsmassen var pr oktober 2020 på 217 medlemmer, herav 162 yrkesaktive spesialister, 29 LiS og 26 pensjonerte
medlemmer.
Generalforsamling i 2020 ble avholdt på Zoom den 22. oktober 2020, og innkomne saker var stemt over pr
forhåndsavstemming med innkomne stemmer fra 125 medlemmer.
Valgkomiteen var på valg i 2020, og sittende valgkomite Thomas Sjøberg, Elisabeth Sætnan og Hans Christian Sylvester
Jensen ble gjenvalgt for to nye år.
Spesialitetskomiteen utnevnes av Sentralstyret i Legeforeningen men Fagmedisinsk Forening anbefaler kandidater. Man
utnevnes for 4 år, men halve komiteen utnevnes hvert 2. år. Erik Berg, Henrik Løvendahl Svendsen og Bjørn Erik Rosenberg
(vara) gikk ut av komiteen i 2020; foreslåtte nye representanter var Elisabeth Zetlitz, Tone Myrland og Håvard B. Norgaard
(vara). Sittende representanter Marit Catherine Orhagen, Ståle Buhagen og Jørgen Utvoll (vara) vil være på valg i 2022. LIPSrepresentanter velges separat av LIPS og var Morten Nyrud og Kristin Wathne Løkke (vara).
Nina Oliver overtar etter Marit Catherine Orhagen som norsk representant i Nordisk Kurskomite.
Representanter til Norsk Breast Cancer Group (NBCG): Christian Korvald sitter som hovedrepresentant i arbeidsgruppen i
NBCG med Marit Catherine Orhagen som vara. Solveig Nergård er andre plastikkirurgiske representant til NBCG
Representanter i Norsk Melanomgruppe: Plastikkirurger i Norsk Melanomgruppe 2020 var Henrik Løvendahl Svendsen,
Jarle Kjøsen, Håvard Nordgaard, Solveig Nergård og Truls Ryder. Thomas Sjøberg vara.
Representant for NPKF til Fagrådet for Norsk Kvalitetsregister for Leppe-Kjeve-Ganespalte har vært Malgorzata
Gosciewska med Lavra Balto som vara.
Representater til internasjonale organisasjoner:
EBOPRAS/UEMS- European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic plastic Surgery: Jørgen Utvoll
ICOPLAST – International Confederation of Plastic Surgery Societies: Leder i NPKF er kontaktperson opp mot ICOPLAST.
ISAPS –International Society of Aesthetic Plastic Surgeons: Amin Kalaaji
ASPS- American Society of Plastic Surgery. Leder av NPKF er kontaktperson opp mot ASPS.
Saker i 2020:
Utarbeidelse av prioriteringsveileder for plastikkirurgiske pasienter under en pandemi
NPKF utarbeidet i samarbeid med de andre fagmedisinske foreninger en prioritetsveileder til bruk ved stort press på
helsevesenet som følge av en COVID-epidemi. Norsk Kirurgisk Forening utarbeidet også en veileder for håndtering av
kirurgiske pasienter under en COVID-epidemi.
Temanummer til Kirurgen
NPKF hadde redaksjonsansvar for plastikkirurgisk temanummer i 2020. Artikkelen om rekonstruksjon av bukvegg fra
Tromsø vant prisen for årets beste artikkel.
Purring på helsemyndigheter og legeforening mht forsvarlig utøvelse av kosmetiske behandlinger
Norsk Plastikkirurgisk Forening initierte høsten 2019 en prosess opp mot Helsedirektoratet hvor vi pekte svakheter i
definisjoner og tolkning av Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetiske kirurgiske inngrep samt Forskrift om markedsføring
av kosmetiske inngrep. Saken ble satt på vent hos helsemyndighetene da COVID-epidemien oppsto.
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Lymfødem og lipødem – kirurgiske tilbud i Norge
Det ble utarbeidet anbefaling fra fagmiljøet om kirurgisk behandling ved lipødem som ble som ble levert
helseforetakene/HOD februar 2020. Tilbakemeldingen fra HOD kom i mars til foretakene og anbefalte at man etablerer
utprøvende behandling som en klinisk studie og man kan søke om finansiering til dette. Man bør ha en nasjonal gruppe som
forfatter protokoll. Folkehelseinstituttet har pr 2020 en utredning av fettsuging som behandling av kronisk lymfødem. NPKF
har presisert at fettsuging kun er en behandling for fettansamlinger forårsaket av kronisk lymfødem, og ikke en behandling
for ødem i seg selv. Vi anbefaler imidlertid at slike fettansamlinger tilbys kirurgisk behandling i form av fettsuging.
Forslag om moms på kosmetisk kirurgi
Finansdepartementet sendte rett før sommerferien 2020 ut et forslag om å innføre moms på kosmetisk kirurgi, og
høringsteksten definerte kosmetisk kirurgi som i praksis all privat kirurgi. Både NFPE og NPKF engasjerte seg i saken
gjennom 2020 gjennom både skriftlige innspill, høringssvar samt møter med politikere. Aktuelle saksinnspill finnes via
foreningens hjemmesider under https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-plastikkirurgiskforening/fag/hoeringer/
Proteseregister og ALCL-registrering i Norge
Helse Vest har fått ansvar for utarbeidelse av registre for medisinske implantater, og dette vil også omfatte brystproteser.
Man ble ikke orientert om noen fremdrift hos Helse Vest i 2020. NPKF har ved Lars Frich søkt om å kunne registrere ALCLtilfeller i Norge. Tross REK-godkjenning er det praktiske hindre for å få ut den informasjon vi ønsker samt vanskelig å kunne
dele data med utlandet.
Kjønnsbekreftende behandling ved kjønnsinkongruens
Helsemyndighetene ønsker lettere tilgang til kjønnsbekreftende behandling og endokrinologer praktiserer nå en mer liberal
indikasjonsstilling for hormonbehandling. Kirurgisk sentralisert tilbud ved OUS fortsetter som før. Nye behandlingssentra er
planlagt fra helsemyndighetenes side men ikke etablert.
Brannskadebehandling i Norge
Det nasjonale brannskadeavsnittet ved Haukeland har nå et eget vaktskikt uavhengig av plastikkirurgisk avdeling på
Haukeland. Stian Almeland har vært sentral i utarbeidelse av en felles europeisk beredskapsplan for brannskadehåndtering.

Antall nyutdannede plastikkirurger
Norske LiS har problemer med å få plass på nordiske kurs; Norge utdanner langt flere spesialister enn de andre nordiske
landene. Sverige utdanner 5 spesialister i året, Norge utdanner 10, og vi opptar utfra befolkning en høy andel av plasser på
nordiske kurs. Regulering av antall spesialister etter behov er ikke satt tilstrekkelig i system.
Nytt handlingsprogram fra NBCG - Norsk Breast Cancer Group.
Se handlingsprogrammet på https://nbcg.no/retningslinjer/. Særlig relevant for plastikkirurger er det reviderte kapittelet
om fett-transplantasjon.
Norsk Melanomgruppe forteller om betydelig bedring i overlevelse blant melanompasienter. Gruppen er aktiv i revisjon av
handlingsprogrammet, se https://www.norskmelanomgruppe.no/handlingsprogram
Non-melanom hudcancer – plastikkirurgisk arbeidsdokument vs nasjonal veileder
NPKF har søkt og fått midler fra Kvalitetsfondet til arbeid med en veileder for non-melanom hudcancer. Astrid Scheldrup
Berntsen og Henrik Løvendahl Svendsen har vært hovedansvarlige for dette arbeidet. Et arbeidsdokument for
plastikkirurgien kan være et utgangspunkt for arbeid med en tverrfaglig nasjonal veileder for non-melanom hudkreft.
28. oktober 2021
Kjersti Ausen
Leder Norsk Plastikkirurgisk Forening

Norsk ortopedisk forening
Se vedlegg 3
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Referat årsmøte 2020
22. oktober kl. 1700
Digitalt møte over Zoom
Sak 1

Åpning av møtet
Leder John Christian Glent ønsket velkommen. Tradisjonen tro hedres
medlemmer som har gått bort det siste året med 1 minutts stillhet.

Sak 2

Valg av møteleder, godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent og Usman Saeed ble valgt som møteleder.

Sak 3

Årsberetning fra styret
Leder John Christian Glent redegjorde for foreningens arbeid det siste året.
-

2020 har vært et krevende år for NKF, men styret har vært samlet, engasjert
og støttende.

-

Leder er representert i både Legeforeningens fagstyre og landsstyre.

-

I 2020 har økonomiske overføringer fra Legeforeningen vært et tema.
Grunnet en tolkningsfeil av Legeforeningens lover har NKF fått utbetalt
mer støtte over flere år, og fra 7.1.20 ble støtten nærmest halvert. Leder er i
samtaler med Legeforeningen, men utfallet fra disse møtene er krevende å
forutse. På bakgrunn av dette løftes en sak om medlemskontingent for
generalforsamlingen.

-

Samarbeidet med Nordisk kirurgisk forening fortsetter, til tross for at
fysiske møter har utgått grunnet pandemien. Det er et felles ønske om mer
samarbeid, særlig på områder som spesialistutdanning, hospitering og felles
nordiske kurs.

-

Høstmøtet 2020: I fjor ble det nedsatt en komité for å modernisere og gjøre
Høstmøtet mer aktuelt for både medlemmer og industrien. I juni bestemte
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komiteen seg for at en heldigital løsning. Det er viktig at uke 43 fortsetter å
være en uke holdt av til norsk kirurgi.
-

LIS-undersøkelse om generell kirurgi: Styret kommer tilbake til
resultatene. Dette vil forhåpentlig være et godt verktøy for myndighetene
for å se hvor skoen trykker i spesialistutdanningene.

-

Surgery in Norway: Et omfattende verk fra 2011. Det ble vedtatt at verket
skulle revideres hvert 10. år. Det blir ikke mulig å gjennomføre en
revidering innen den tidsfristen, men styret ser etter en redaktør, samt måter
for å gjøre dette mer økonomisk bærekraftig.

Se ellers styrets beretning i årsmeldingen.

Sak 4

Rapport fra Spesialitetskomiteen i generell kirurgi
Tom Glomsaker, leder av komiteen, orienterte om komiteens arbeid i 2020.
De opplevde 2019 som et aktivt år, de brukte mye tid på å se hvordan
utdanningen var organisert på ulike institusjoner, godkjenninger og søknader til
godkjenning og gi anbefalinger til Helsedirektoratet. I hele 2020 har ikke
komiteen kunne kommet på tilsyn og ei heller ikke jobbe videre med
læringsmål. Komiteen har et håp om et bedre 2021, og skal ha et møte med
Legeforeningen for å få staket ut en retning.
Komiteen opplever at mandatet nå er blitt uklart.

Se spesialitetskomiteens rapport i årsmeldingen.

Sak 5-8

Årsrapport fra Norsk Thoraco-laparoscopiforening, Traumeutvalget,
Foreningen for unge norske kirurger og de fagmedisinske foreningene

Rapportene gjennomgås ikke i detalj, se årsmeldingen.

Sak 9

Prisutdelinger
Malthes legat
Legatstyrets leder Olaug Villanger orienterte. Det ble kun mottatt én søknad i
år, og grunnet reiserestriksjonene vil man avvente å dele ut midler til det blir
mulig å reise. Det er fortsatt 1. september som er fristen for å søke om stipend.
- 2-
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FUNKs ærespris
FUNKs leder Karina Dyb Zwart informerte om at Hilde Gregussen hadde
mottatt FUNKs ærespris på deres årsmøte tidligere i uken.

Sak 10

Vedtektsendringer
John Christian Glent orienterer om saken. Enkelte vedtekter oppleves som
utdaterte, spesielt i nevnte diskusjon med Legeforeningen om økonomisk
støtte.
Kari Schrøder Hansen, observatør i styret og fagsjef i Legeforeningen påpekte
at vedtektsendringene ikke var i overenstemmelse med Legeforeningens lover,
og kunne gi utfordringer med hovedmedlemsskap.
Diskusjon i salen omkring dette. Slik Legeforeningens lover nå står, etter flere
lovendringer, er det ikke forenelig med hvordan NKF er bygd opp og hvordan
NKF sine medlemmer ønsker at NKF skal være. Aktuelle vedtektsendringer er
kun presiseringer av de eksiterende vedtektene som NKF alltid har hatt. Det er
ikke et ønske å endre NKF sine vedtekter for å imøtegå Legeforeningen sine
lovendringer da dette vil ødelegge NKF både økonomisk og organisatorisk. Det
etterspørres fra årsmøtet om NKF skal se nærmere på å gå ut av
Legeforeningen.

Foreslåtte vedtektsendringer i rødt:

§ 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.
I.
Foreningens medlemmer er medlemmer av Legeforeningen som er spesialister, eller dobbelspesialister,
i spesialitetene i NKF. Herunder Generellkirurgi, gastrokirurgi, barnekirurgi, urologi, karkirurgi, mammaendokrinkirurgi, thoraxkirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, plastikkirurgi eller LiS i noen av disse spesialitetene.
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II.

Alle LiS i tilhørende spesialiteter er også medlemmer av Forening for Unge Norske Kirurger/FUNK.

III.

Årsmøtet fastsetter kontingent for medlemmer.

IV.
Spesialister eller LiS med tilhørighet til/interesse for foreningens fagområde som ikke er medlem av
Legeforeningen assosierte medlemmer, kan tilmeldes foreningen ved søknad til styret. Kontingent for assosierte
medlemmer fastsettes av årsmøtet.

§ 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 oppnevner generellkirurgisk delegat til faglandsrådet for 2 år av gangen med oppnevning i år med
ulike tall. Likeledes oppnevner FUNK generellkirurgisk LiS delegat til faglandsrådet.
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.
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Vedtektsendringene vedtas

Sak 11

Medlemskontingent
Styret ønsker fullmakt til å innføre kontingent på 120,- per medlem per år.
Se vedlegg 3 i årsmeldingen for 2019/2020.

Medlemskontingent er vedtatt.

Sak 12

Forslag til vedtak om opprettelsen av Norsk brokkirurgisk forening
(NBF)
Se vedlegg 4, 5 og 6 i årsmeldingen 2019/2020.

Forslag om opprettelse av forening uten styrerepresentasjon godkjennes med
85% flertall.
Styreforslag godkjennes med 83 %.

Sak 13

Oppnevning medlemmer spesialitetskomiteen generellkirurgi
Leder av valgkomiteen Olaug Villanger orienterte. Leder av komiteen og to
vara på valg, alle tre ønsker gjenvalg:
-

Tom Glomsaker, leder

-

Olav Flemmen, vara

-

Erik Kjørstad, vara

Innstilling godkjennes med 96 %.

Sak 14

Regnskap 2019
Økonomiansvarlig Lars Vasli orienterer.
Økonomien nådde et vendepunkt i fjor med overskudd etter Høstmøtet 2019 og
et bremset underskudd på Kirurgen. Foreningen har per i dag rundt 1 million på
konto.
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Revisjonen for 2019 er ikke ferdigstilt enda, men foreløpig regnskap
godkjennes.

Sak 15

Budsjett/Prognose 2020, Budsjett 2021
Økonomiansvarlig Lars Vasli orienterer.
Foreningen mottar rundt 300 000 mindre fra Legeforeningen enn tidligere, og
det er enda ikke klart hvordan høstmøtet går rent økonomisk i år. Det er håp
om å være i balanse etter høstmøtet.
Leder løfter spørsmålet med honorarer. Det er opp til årsmøtet å fastsette
honorarer for styremedlemmer. Det blir diskutert hvorvidt honorarene bør
indeksjusteres, men det er enighet om at det ikke er riktig tidspunkt for denne
type justering når det er så mye usikkerhet rundt økonomien.

Budsjett og prognose for 2020/21 godkjennes.

Sak 16

Årsmøte 2021
Om det er mulig med et fysisk møte vil det finne sted uke 43 på Meet Ullevål,
hvor det allerede er inngått en avtale.
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Arbeidsgruppens mandat
Styret til Norsk kirurgisk forening (NKF) nedsatte den 9.4.2021 en gruppe med mandat for å utrede
om NKF i fremtiden er best tjent med å være organisert som del av Den norske legeforening (Dnlf)
eller som en selvstendig forening.
Hovedspørsmålet i mandatet er omfattende og krever en bred belysning og gjennomgang av alle
alternativer og utfall, deriblant:
-Hvordan kan hvert av alternativene fungere best praktisk, organisatorisk, økonomisk og politisk?
-Hvordan gjennomføre de ulike alternativene?
Alternativet der NKF går ut av Dnlf forventes å være det som er mest arbeidskrevende med behov for
de største organisatoriske endringer. For å besvare mandatet måtte fordeler og ulemper med begge
alternativer belyses. Dersom gruppen kommer til enighet, skal det fremlegges en anbefaling til styret
i NKF. Det ble i forbindelse med arbeidsgruppens arbeid utarbeidet og utsendt en spørreundersøkelse
til alle fagmedisinske foreninger som har kirurgi som hovedoppgave i daglig virke.
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Sammensetning
Inge Glambek – Leder av gruppen
Kari Schrøder-Hansen
Karina Dyb Zwart - FUNK
Terje Lund-Iversen – Nestleder NKF
Lars Vasli – Økonomi
Trude Basso - Nof

Bakgrunn
1: Historikk
Kirurgi var opp gjennom middelalderen skarpt skilt fra medisinen og ikke et universitetsfag. Helt i
tråd med Europa ellers, var datidens kirurgi utført av bartskjærer og de militære feltskjærer. De var
organiserte i laug, og det første lauget vi kjenner i Norge var et tysk laug i Bergen i 1447. Bergen var
på det tidspunkt en av Nordens største byer, og det var også her det første norske lauget ble dannet i
1597. Etter hvert ble kirurgien gradvis tilnærmet medisinen, men Christian IVs forsøk på å få
kirurgene inn i universitetet i 1621, mislyktes. I 1672 ble det innført eksamensplikt for kirurgene som
måtte ta eksamen for stadsfysikus, et embete Norge hadde fått i 1604. Først i 1785 opprettet
Christian VII det første kirurgiske akademi i København, og i ånden fra den franske revolusjon ble
også kirurgien innlemmet i akademia. Det bergenske bartskjærlauget døde ut med sin siste mester
Christian Wilhelm Wisbech i 1822. Da hadde Christiania allerede i 1814 fått sine første professorer i
kirurgi, Michael Schjelderup og Magnus Andreas Thulstrup.
Kirurgien og medisinen var da forent rent akademisk, og da Dnlf ble dannet i 1886 var alle norske
leger, også kirurgene, nødvendigvis medlemmer siden dette var den eneste aksepterte medisinske
fagforening. Det kirurgiske selskap i Kristiania (riktig skrivemåte etter 1877) ble stiftet i 1894, to år
etter at Nordisk kirurgisk selskap var stiftet. Norsk kirurgisk selskap ble så dannet i 1911 i Kristiania,
da 35 norske kirurger var samlet der på vei mot møte i den nordiske foreningen i Stockholm. Det var
sjefskirurgen på Diakonhjemmet sykehus, Otto Borchgrevink, som så behovet for en felles kirurgisk
forening for alle kirurgene i Norge. Han var selskapets leder fra starten til 1924, og hovedsakelig var
fokus denne perioden på kirurgenes lønns- og arbeidsvilkår. Det var bare Dnlf som var godkjent som
fagforening, og det var derfor naturlig at kirurgene hadde tilknytting der. Dette forholdet ble
formalisert i 1951 da Dnlf endret sine lover.
I 1997 endret NKF status fra selskap til forening. Foreningen ble reorganisert i 2004 og igjen da Dnlf
ble reorganisert i 2006. Fra da av var NKF definert som en av flere spesialistforeninger for
spesialiteten generell kirurgi. Norsk ortopedisk forening var da allerede dannet som ortopedenes
spesialistforening. De andre kirurgiske spesialistforeningene var Norsk plastikkirurgisk forening,
Norsk nevrokirurgisk forening og Norsk forening for maxillofacial kirurgi. I Dnlf ble alle medlemmer
pliktige til å være tilknyttet en geografisk legeforening, en spesialistforening og en yrkesforening
(f.eks. AF, Of eller Ylf). NKF var altså fra 2006 spesialistforeningen for generell kirurgi, som var
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obligatorisk grunnspesialitet for grenspesialitetene urologi (1948), thoraxkirurgi (1950), barnekirurgi
(1963), gastrointestinal kirurgi (1977), karkirurgi (1986) og bryst- og endokrinkirurgi (2006).
Helt fra starten har NKF hatt en egen økonomi, med eget regnskap. Inntektene har variert, og har
delvis kommet fra utstillere på det kirurgiske høstmøtet som har vært arrangert siste hele uke i
oktober siden 1925. Det har i perioder også vært medlemsavgift, og fra 2006 har NKF mottatt
tilskudd fra Legeforeningen, beregnet etter foreningens medlemstall. Fra 1998 til 2019 har NKFs
finanser vært styrt profesjonelt av et selskap ledet av Lars Vasli. Høstmøteuken ble fra 1992 til 2016
arrangert på Holmenkollen Park hotell. I denne perioden var foreningens økonomi god takket være
en god avtale med hotellet. I 2016 mistet vi den gode avtalen, og i to år ble møtet arrangert på
Lovisenberg, noe som ikke ble så økonomisk gunstig som forventet. Så vedtok NKF at arrangementet
skulle settes ut til en privat arrangør, John Brataas, som også skulle overta ansvaret for «Kirurgen».
Forutsetningen var at begge skulle være selvfinansierte og helst gå med overskudd. Det klarte
Brataas i 2019, som ble det foreløpig siste fysiske høstmøtet før koronapandemien kom i 2020. I 1997
forlot ortopedene høstmøtet for å danne sitt eget, og i 2008 gjorde nevrokirurgene det samme.
NKF som en forening for generelle kirurger har vært varierende ivaretatt siden den organisatoriske
endringen i 1997. I mange år var det også en utbredt oppfatning i NKF at generell kirurgi ikke lenger
hadde livets rett som egen spesialitet og at alle medlemmene skulle tilmeldes en fagmedisinsk
forening for en grenspesialitet, selv om de ikke hadde dobbeltspesialitet. Det var i disse årene i
realiteten kun spesialitetskomiteen i generell kirurgi, samt enkeltmedlemmer i styret for NKF, som
ivaretok generell kirurgiens faglige interesser. Fra ca. 2015 har dette snudd og verdien av å ha en
generell kirurgisk spesialitet ble en viktig sak for NKF hvilket også resulterte i at generell kirurgi ble
bevart i den nye spesialitetsstrukturen.

2: Den siste utviklingen
Legeforeningens landsstyremøte vedtok i 2014 å anbefale at spesialiteten generell kirurgi skulle
bortfalle, og at alle de kirurgiske grenspesialitetene skulle bli egne hovedspesialiteter. Dette er i tråd
med at kirurgien blir mer og mer spesialisert, og at våre dagers kirurger ikke kan overkomme alle de
kirurgiske feltene. Det var i første rekke urologer, kar- og thoraxkirurger som ivret for denne
omleggingen. Deres tanke var å få utdannet sine respektive spesialister hurtigere, uten å måtte gå
gjennom et utdanningsløp som omfattet kirurgiske fagområder disse spesialistene ikke skulle drive
med.
Omformingen fra gren- til hovedspesialiteter og nedleggingen av spesialiteten generell kirurgi ble
gjennomført i Helsedirektoratet i 2015. Men krefter i NKF så fort at det her ikke var tatt høyde for
behovet for vaktkompetanse på små og middelsstore sykehus. Spesielt innen akutt kirurgi ville
behovet for vaktkompetente kirurger raskt komme til å mangle dekning. NKF arbeidet derfor
målrettet for å endre det aktuelle vedtaket på en slik måte at de tidligere gren- nå
hovedspesialitetene ikke skulle miste muligheten til raske spesialiseringsløp samtidig som det ble
utdannet tilstrekkelig antall vaktkompetente kirurger. Foreningen ville ha tilbake en spesialitet i
generell og akutt kirurgi som skulle gi vaktkompetanse og som kunne gi en tilleggsspesialitet for de
kirurgene som skulle arbeide på mindre og mellomstore sykehus. I oktober 2018 snudde
Helsedirektoratet og gjeninnførte spesialiteten generell/ akutt kirurgi.
Legeforeningens økonomiske kompensasjon til fagmedisinske foreninger avhenger av foreningenes
medlemstall. I 2017 gjorde NKFs leder Legeforeningen oppmerksom på at denne finansieringsformen
kanskje burde gjennomgås da NKF fikk kompensasjon for samtlige kirurgiske spesialiteter. Historisk
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bygget dette på at alle grenspesialiteter opprinnelig måtte ha generell kirurgi som hovedspesialitet
først. Nå var plutselig alle grenspesialitetene egne spesialiteter med egne fagmedisinske foreninger,
egentlig på linje med, og ikke lenger underlagt NKF. Legeforeningen reagerte sent på dette, og da de
gjorde det, var det i form av et vedtak som sa at Legeforeningen bare skal kompensere for antall
medlemmer i en fagmedisinsk forening. Etter den bestemmelsen skal NKF bare kompenseres for det
antall medlemmer som bare har spesialiteten generell kirurgi, eller er i et slikt utdanningsløp. Dette
betyr en dramatisk reduksjon i foreningens inntekter. Hittil har det ikke vært noen egen kontingent
for medlemskap i NKF.

Hva skiller NKF fra andre fagmedisinske foreninger.
Dagens NKF må sies å være en «hybridforening» da den både har fagmedisinsk ansvar for
spesialiteten i generell kirurgi og er en paraplyorganisasjon for de fleste kirurgiske spesialiteter.
NKF har fungert som en paraplyorganisasjon for de ulike grenspesialitetene, og har vært en samlet
felles stemme i faglige spørsmål både innad i Legeforeningen og utad. Kirurgisk høstmøte har hatt en
viktig samlende funksjon, både for kirurger i utdanning og for ferdige spesialister. Høstmøteuken har
og har hatt en klar faglig og en like klar sosial funksjon. Den har vært arrangert i mer enn 30 år i
samme uke, uke 43, og dette har gjort at sykehusene i hele landet har kunnet ta dette inn i sin
langtidsplanlegging. NKFs tidsskrift «Kirurgen» har gjennom mange år hatt en viktig funksjon på den
måten at de ulike grenspesialitetene har fått anledning til å presentere seg med jevne mellomrom,
slik at kirurger i andre spesialiteter skal kunne følge med på hva som foregår på andre kirurgiske felt.
Samtidig som funksjonen som paraplyorganisasjon har vært verdsatt, har de ulike grenspesialitetene
blitt mer og mer fokusert på sine eget fagfelt. Dette er naturlig, men har ført til et til tider dårlig
fungerende styre i NKF. NKFs styre består av egen valgt leder og nestleder, sistnevnte fra generell
kirurgi, leder av FUNK samt lederne av de 9 tidligere gren- nå hovedspesialitetene: Nevrokirurgi,
plastikkirurgi, karkirurgi, gastrokirurgi, bryst og endokrinkirurgi, urologi, barnekirurgi, thoraxkirurgi og
ortopedi. Både nevrokirurger og ortopeder har etter hvert forlatt den kirurgiske høstmøteuken og
arrangerer sine egne høstmøter, også disse i uke 43. Alle fagfeltene er derimot fortsatt mottakere av
og bidragsytere til «Kirurgen».

Hva sier Legeforeningens lover
Dette kapittelet omhandler kun de lovene som er relevante for NKFs videre organisering samt
økonomiske forhold.

Medlemskap
Alle medlemmer i Legeforeningen kan være medlemmer av NKF, enten som ordinært medlem (§ 3-62 (1-3,)) eller som assosiert medlem (§ 3-6-2 (7)).
Ordinære medlemmer er godkjente spesialister og LIS i den aktuelle spesialiteten for den
fagmedisinske foreningen. På landsstyremøtet i 2021 ble det vedtatt en spesiell ordning for kirurgi og
indremedisin som gjør at spesialister etter gammel ordning (før 01.03.2019) kan være ordinære
medlemmer av to fagmedisinske foreninger i samsvar med sin tidligere dobbeltspesialitet (Nytt §3-62 (4)). Ordinære medlemmer kan velges til styret i foreningen.
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Assosierte medlemmer er medlemmer er andre medlemmer av Legeforeningen som ønsker å være
medlem av en fagmedisinsk forening utenom sitt spesialfelt. Assosierte medlemmer kan ikke velges
til styret i en fagmedisinsk forening.
§ 3-6-2 Medlemskap i fagmedisinsk forening
(1) Medlemmer av Legeforeningen som er godkjent spesialist eller er i spesialisering, tilmeldes en
fagmedisinsk forening. Leger i spesialisering tilmeldes den fagmedisinske forening som er mest relevant for
vedkommedes arbeid. Med lege i spesialisering menes lege i spesialisering som har fullført spesialiseringens
del 1 eller tilsvarende.
(2) Medlemmer med flere spesialiteter, velger hvilken fagmedisinsk forening de skal tilhøre.
(3) Medlemmer som er spesialist, men som er under spesialisering i et nytt fagområde kan velge
fagmedisinsk forening for dette fagområde.
(4) NYTT 2021.Medlemmer med godkjenning i tidligere grenspesialitet(er), som er utdannet i ordningen
gjeldende frem til 1.3.2019 og har dobbelt spesialitet innen kirurgi eller medisin, tilmeldes både den
fagmedisinske forening for tidligere grenspesialitet og Norsk kirurgisk forening eller Norsk indremedisinsk
forening.
(5) (Gjelder fastleger)
(6) Øvrige medlemmer som ikke er spesialister kan tilmeldes relevant fagmedisinsk forening
(7) Mot fastsatt kontingent kan også medlemmer av Legeforeningen som ønsker medlemskap i annen
fagmedisinsk forening enn den/de som primært følger av plikten/retten til faglig medlemskap, opptas som
assosiert medlem. Det samme gjelder personer med faglig tilhørighet til foreningens fagområde, men som
har annen, ikke-medisinsk utdanningsbakgrunn. Leger som velger ikke å være medlem i Legeforeningen kan
ikke bli assosierte medlemmer i fagmedisinsk forening

Av §3-6-2 (7) kan det synes som også personer som ikke er leger kan være medlem i en fagmedisinsk
forening som assosiert medlem.

NKF både som en fagmedisinsk forening og en paraplyorganisasjon.
Kan en forening for generelle kirurger har et styre bestående av leger som ikke er, eller har til hensikt
å bli, generelle kirurger?
Det enkle svaret på dette spørsmålet er nei. Men, lovendringene som ble vedtatt på landsstyremøtet
i 2021 åpner for at de som er utdannet i gammel ordning kan være ordinære medlemmer i NKF selv
om de også er ordinært medlem i annen kirurgisk forening, (se over) og dermed også er valgbare om
styremedlemmer.
§ 3-3-3 Valgregler mv. for styrer i legeforeningens avdelinger
3. Til styret for fagmedisinsk forening skal det så langt det er mulig velges medlemmer fra alle helseregioner og
tilstrebes at minst ett medlem er lege under spesialisering. Alle ordinære medlemmer, både spesialister og
leger uten spesialistgodkjenning, som er tilmeldt eller har valgt medlemskap i en fagmedisinsk forening, er
valgbare som leder, nestleder eller medlem i foreningens styre. Tilsvarende gjelder andre verv i foreningen.

Utvalget påpeker at dette på sikt vil medføre at yngre spesialister, utdannet i ny ordning i
spesialiteter utenom generell kirurgi, ikke vil kunne velges til styret i NKF da kun ordinære
medlemmer er valgbare til styret (jfr. § 3-3-3 (3)). Dersom NKF skal være en fagmedisinsk forening for
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generell / akutt kirurgi kan heller ikke representanter fra andre kirurgiske spesialiteter utifra
gjeldende lovverk sitte i styret til NKF slik tradisjonen har vært.
Dette vil kunne tvinge fram en løsning hvor man forlater en hybridforening og får en løsning med en
egen fagmedisinsk forening for generelle kirurger og en egen paraplyorganisasjon. En slik løsning vil
ha både fordeler og ulemper for NKF (se vurderinger under ulike alternativ senere).
Alternativt må Legeforeningens lover endres på nytt slik at også de unge som utdannes etter ny
ordning, og representanter fra andre kirurgiske fagmedisinske foreninger vil kunne velges til
styremedlemmer.
Utvalget mener at NKF må ta stilling til om man vil fortsette som en hybridforening eller allerede nå
gå mot en ren paraplyorganisasjon. Hvis NKF skal gå ut av Legeforeningen må disse to funksjonene
uansett måtte splittes og det vil sannsynligvis bli dannet en fagmedisinsk forening for generelle
kirurger i Legeforeningen.

Økonomiske forhold
NKF er en avdeling under Den norske legeforening. En avdelings økonomiske forhold er regulert av
Dnlfs lover.
De fagmedisinske foreningene mottar støtte fra Legeforeningen i form av et basistilskudd samt et
beløp basert på antall medlemmer. Ingen medlemmer kan telles to ganger når det gjelder
økonomiske overføringer. Dette innebærer at ordinære medlemmer i NKF, som også har ordinært
medlemskap i en fagforening for en tidligere grenspesialitet, kan velge hvilken forening som skal få
«deres» andel av overføringene.
Dette innebærer at, uansett hvilken organisasjonsform NKF vil ha i fremtiden, vil det sannsynligvis bli
lite overføringer fra Legeforeningen til NKF sammenlignet med årene før 2020.
§3-3-4(2) For finansiering av sin virksomhet har en avdeling rett til andel av Legeforeningens
kontingentinntekter i henhold til § 4-3. Økonomien kan innen rammen av Legeforeningens regler styrkes
ved inntekter av kurs, andre relevante arrangementer og forretningsmessige samhandlingstiltak. Det føres
regnskap for alle inntekter og utgifter. Regnskap sendes til Legeforeningen etter godkjenning av
årsmøte/landsrådsmøte.
§ 4-2 femte ledd (endring fra 2021 i kursiv)
(5) Landsstyret fastsetter fordeling av kontingentinntektene på hovedforeningen og avdelingene.
Lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gis et differensiert grunntilskudd uavhengig
av medlemstilslutning. Det øvrige tilskuddet til avdelingene fordeles per medlem. Ved beregning av
tilskudd for medlemskap i fagmedisinsk forening teller ingen medlemmer dobbelt, dvs. de som etter § 3-6-2
(4) er medlem i to foreninger telles med i den fagmedisinske forening som er mest relevant for
vedkommendes arbeid. For Norsk medisinstudentforening fastsettes tilskuddet per medlem.

Hva ønsker NKF å være
Målet til NKF er å
1. Være en pådriver både politisk og faglig for å ivareta befolkningens tilbud innen akutt- og
generell kirurgi.
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2. Ivareta generell og akuttkirurgi kirurgi som egen spesialitet, herunder utdanning.
3. Være en overbyggende organisasjon som ivaretar felles politiske og faglige interesser for
flere kirurgiske fag.
Den viktigste funksjonen til NKF som forening frem til nå, har vært å være en samlende felles stemme
fra alle de kirurgiske fagområdene. Utviklingen av kirurgien har gitt et så mangefasettert og
omfattende fagområde at det ikke er mulig å beherske annet enn noen deler av dette. Trenden er
tydelig; kirurgene konsentrerer seg mest om sin egen spesialitet eller sitt eget fagfelt. Noen av
spesialitetene, som gastroenterologisk kirurgi, er i seg selv blitt så omfattende at det er snakk om å
dele opp faget i enda mer begrensede spesialiteter. EUs fellesorgan for medisinske spesialiteter,
UEMS, har f.eks. allerede begynt å se på brokkirurgi som egen spesialitet, og på å dele det
tradisjonelle gastrospesialiteten opp i tre deler; øvre gastro, colorektal kirurgi og hepatobiliær kirurgi.
Ingen av de tidligere grenspesialitetene vil se på seg selv som ledende eller samlende slik NKF har
vært. Men samtlige av disse spesialitetene har i vår korte spørreundersøkelse svart at de ønsker en
forening som har denne funksjonen. Det er altså et klart ønske at en samlende forening består, og at
den heter Norsk kirurgisk forening.
Oppgavene til denne foreningen vil være både av faglig og politisk art. Kirurgi og ortopedi har faglig
sett de samme utfordringene i våre sykehus. De deler sykehusets økonomi, operasjonsstuer,
servicefunksjoner, intensivkapasitet, sengekapasitet osv. Det er altså helt nødvendig at de har en
forståelse for hverandres fagutvikling og behov. En slik faglig forståelse har NKF ivaretatt til nå
gjennom høstmøteuken og med «Kirurgen». Å følge med på de fagområdene en selv ikke beveger
seg i, oppfattes som meningsfullt og interessant.
Også politisk vil et fremtidig NKF være viktig. Ikke som fagforening, den rollen skal NKF ikke ha. Men
behovet for en sterk samlet stemme fra det kirurgiske fagområdet vil ikke bli mindre etter hvert som
faget utvikler seg. Det vil være mange viktige politiske prosesser som krever gode faglige innspill. Det
mest nærliggende er selvsagt utviklingen av sykehusvesenet. Hvilke sykehus skal legges ned? Hva er
faglig forsvarlig bemanning, Hvor må vi av geografiske og logistiske grunner fremdeles ha sykehus?
Hvordan kan funksjonsfordeling ivareta kirurgenes behov for interessante oppgaver på mindre
sykehus? Hvordan skal vi forholde oss faglig til privatisering av kirurgi? Spørsmålene er mange, og
felles for dem er at de må besvares med faglig integritet og med den styrken som bare en stor samlet
kirurgisk forening kan ha.
Utdanning er et annet felt der behovet for en samlende forening har vært diskutert. Noen av de
kirurgiske nye spesialitetene uttrykker at dette ikke er så viktig for en samlende forening. Igjen ser vi
at de spesialiserte foreningene mener de selv best vil kunne ivareta utdanningen innen sitt fagfelt.
Dette virker fornuftig. Likevel vil det i alle typer kirurgi være deler av utdanningen som har felles
innhold. Traumatologi, basal kirurgisk trening, instrumentlære osv. vil alltid være slike fellesområder.
Mange av de kirurgiske spesialitetsløpene har dessuten en felles del for LIS 2, common trunk, og også
her vil det faglige ansvaret måtte knyttes opp mot en fagkirurgisk forening. Det samme vil gjelde det
faglige ansvaret for de innen LIS 1 som velger kirurgi som del av den tjenesten.
Vi har de siste årene sett flere eksempler på at helsemyndighetene ikke etterspør fagmedisinske
innspill og synspunkter. Hvis de gjør det, er det gjerne gjennom høringer som sendes til en lang rekke
organer. Her har NKF ofte vært høringsinstans, og vi har flere ganger fått gjennomslag for våre
synspunkter. Det siste viktige eksempel på dette, er Helsedirektoratets reversering av vedtaket om å
legge ned generell kirurgi som egen spesialitet. Uten NKFs tunge argumentasjon hadde dette aldri
kommet. En sterk, stor, samlet forening vil ikke kunne ignoreres i viktige spørsmål, og en slik forening
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vil, i kraft av sin størrelse, også selv kunne initiere en helsepolitisk prosess selv om
helsemyndighetene ikke ser behovet for det.
Som et grunnlag for vurderingen av NKFs rolle, sendte vi et enkelt spørreskjema til lederne for de
tidligere grenspesialitetene, samt til spesialitetene øye, ØNH, maxillofacial kirurgi og gynekologi.
(Vedlegg 1). Alle de sistnevnte fagområdene inneholder en viktig kirurgisk del. Hovedspørsmålene var
kort summert om spesialitetene ønsket å være en del av en samlende kirurgisk forening eller laug, og
om det var viktig om et slikt laug var organisert innenfor eller utenfor Den norske legeforening.
Mange foreninger svarte ikke på skjema, det er vanskelig å vite om dette betyr at de ikke er
interesserte. De som svarte, ville alle ha en slik forening. Noen var klare på at foreningen skulle være
organisert innen Dnlf, andre så ikke dette som vesentlig. De fleste av de fagmedisinske foreningene
aksepterer en ekstra kontingent til en slik forening. Spørsmålet blir om det er formålstjenlig å
beholde foreningen innenfor Dnlf eller ikke.

Alternative løsninger
Nedenfor er det listet opp noen alternativer til løsning for videre organisering av NKF. Dette er ikke
en fullstendig utredning av de enkelte alternativene, men tar for seg de mest realistiske.
Utvalget har sett på to ulike modeller hvor NKF fremdeles er en del av Legeforeningen. I tillegg er det
skissert en løsning hvor NKF går ut av Legeforeningen og blir en frittstående organisasjon.

Alternativer innenfor Legeforeningen
Alternativ 1: Hybridforening som nå
NKF fortsetter som en hybridforening som ivaretar alle 3 målene som er skissert over.
Fordeler:




Ingen uklarheter om hvilken organisasjon som taler kirurgenes sak. Dette gir foreningen
styrke.
Kan ivareta faglig overgripende saker som griper inn i flere kirurgiske fagområder (eks. LIS2)
Krever lite endring av NKFs lover

Ulemper



Ivaretakelsen av generell kirurgi som egen spesialitet kan lide som følge av at styret
hovedsakelig er sammensatt av personer med hovedinteresse i et annet felt.
Organisatorisk er det en vanskelig modell.
Den passer ikke inn i dagens modell for fagmedisinske foreninger og det vil være et behov for
ytterligere tilpasninger av legeforeningens lover. Dette skaper merarbeid for styret og
dessuten oppstår det motkrefter når noe skal særbehandles. Mye av styrets ressurser vil
måtte brukes på organisatorisk arbeid i stedet for til faglig og politisk arbeid.

Økonomiske forhold
Inntektene vil komme i form av basisbeløpet fra Legeforeningen samt per capita overføringer. Andre
inntektskilder kan være:


Kontingent fra medlemmene i NKF.
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Kontingent fra de deltagende fagmedisinske foreningene som egen enhet eller som ekstra
kontingent fra enkeltmedlemmene i disse foreningene. Dette innebærer en omfordeling at
de samlede overføringene fra Legeforeningen og kan forsvares ut fra at NKF i stor grad skal
jobbe med saker som gjelder flere kirurgiske spesialiteter. Det vil ikke være riktig at generelle
kirurger skal være de som tar denne belastningen.
Inntekter fra høstmøtet
Inntekter fra reklame i Kirurgen.

Hvis NKF skal bestå innenfor legeforeningen i den form vi har i dag, vil foreningens faglige ansvar
være begrenset til spesialiteten generell/ akutt kirurgi. Økonomisk vil Legeforeningen da bare gi
økonomisk kompensasjon for det antall medlemmer som bare har denne spesialiteten, eller som er i
et utdanningsløp som ikke knytter kandidaten til en annen spesialitet.
Lovendringene som ble vedtatt i 2021 gjør at noen flere kan bli værende som ordinær medlem av
NKF, men dette vil ikke medføre vesentlig bedring i økonomien fordi mange vil kanalisere «sin» andel
av overføringene til en annen fagmedisinsk forening.
Antall tellende medlemmer vil sannsynligvis falle drastisk, og det økonomiske grunnlaget vil falle
tilsvarende. NKF vil være helt avhengig av en egen kontingent fra medlemmene. Dette ser det ut til å
være aksept for med unntak av Norsk ortopedisk forening som også arrangerer sitt eget høstmøte og
publiserer Norsk ortopedipost. En evt kontingent fra denne foreningens medlemmer må løftes til
denne foreningens generalforsamling.
En kontingent fra de andre kirurgiske spesialitetene vil også være riktig og nødvendig.

Alternativ 2: NKF blir en ren paraplyorganisasjon
En egen fagmedisinsk forening for generell- og akuttkirurgi skilles ut og NKF fortsetter som en
paraplyorganisasjon.
Fordeler






Mer rendyrket generell kirurgi.
Generelle kirurger har et styre bestående av personer med spesiell interesse for generell
kirurgi. Det blir en tydeligere rollefordelinger når det gjelder spesialistutdanning for generelle
kirurger
Det er en ryddig organisatorisk løsning. Den fagmedisinske foreningen for generelle kirurger
likestilles med andre fagmedisinske foreninger og man vil slippe nye omganger med
lovendringer og kritikk for å ivareta en spesialordning for NKF og NIF.
Dagens lover for fagmedisinske foreninger er laget for rene fagmedisinske foreninger og
passer dårlig for paraplyorganisasjoner. Ved denne løsningen vil man slippe å forholde seg til
lover som egentlig ikke er laget for formålet.

Ulemper




Uklart hvem som skal ha ansvaret for felles læringsmål i LIS1 og LIS2 common trunk
Den fagmedisinske foreningen for generell kirurgi kan bli liten og svak. De kan trenge en sterk
organisasjon i ryggen for å tale sin sak, men kan fremdeles få dette gjennom NKF.
Det kan bli vanskeligere å ivareta fagovergripende saker fordi generell kirurgi ikke lenger er
«generell», men bli en egen «silo» på linje med andre tidligere grenspesialiteter.
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Økonomiske forhold
En evt. ny fagmedisinsk forening vil få overføringen (som gjelder fagmedisinske foreninger) fra
Legeforeningen samt evt kontingent fra medlemmene slik som de fleste fagmedisinske foreninger
har i dag.
For NKF som en paraplyorganisasjon vil inntektene måtte komme via andre veier.







Overføring fra Legeforeningen for å ivareta den spesielle overgripende situasjonen som
gjelder for generell kirurgi og generell indremedisin. Dette er noe som bør kunne forhandles
frem med Legeforeningen og evt. tas opp på landsstyremøtet i 2022.
Kontingent fra de deltagende fagmedisinske foreningene som egen enhet eller som ekstra
kontingent fra enkeltmedlemmene i disse foreningene. Dette kan forsvares ut fra at NKF kun
skal jobbe med saker som gjelder flere kirurgiske spesialiteter.
Inntekter fra høstmøtet
Inntekter fra reklame i Kirurgen.

Dette utvalget ser det som naturlig at det i så fall opprettes en ny fagkirurgisk forening; Norsk
forening for generell- og akutt kirurgi. Denne foreningen vil da være mer på linje med de andre
fagkirurgiske foreningene, med et begrenset fagfelt å ivareta. Det er ikke naturlig at denne
foreningen ivaretar alle NKFs samlende funksjoner. Derfor må NKF endre status og funksjon, til en
paraplyorganisasjon som fokuserer på de felles faglige interessene til de kirurgiske foreningene som
ser verdien av en slik forening. Det gjør de fleste, jfr. vår lille undersøkelse.
Innenfor Legeforeningen vil NKF nyte godt av sekretariatsfunksjonen som er sterk og god i Dnlf, uten
å være knyttet opp mot en enkelt spesialitet. Dette vil kreve endring i Dnlfs lover, og vil kreve et
vedtak av landsstyret, men denne omorganiseringen vil likevel være langt enklere enn å ta NKF ut av
Dnlf og organisere på nytt fra bunnen av.

Alternativer utenfor Legeforeningen
Alternativ 3: NKF blir en organisasjon utenfor Legeforeningen
Legeforeningen har til nå ikke verdsatt NKFs samlende funksjon. Legeforeningens faglige rolle er i de
ulike spesialitetene ivaretatt av spesialitetskomiteene. Disse oppnevnes av Sentralstyret, riktignok så
å si uten unntak i tråd med den fagmedisinske foreningens anbefaling. Noen ganger har vi likevel sett
at det er faglig diskrepans mellom spesialitetskomiteen og spesialitetsforeningen. Dette har da vist at
det er spesialitetskomiteene som i Legeforeningens øyne er den viktigste fagmedisinske instansen.
NKF som selvstendig, frittstående forening, vil være uavhengig av denne problemstillingen og vil
være fri i forhold til sekretariatet. Faglig frihet er altså et argument for å være utenfor Dnlf.
NKF utenfor Legeforeningen vil kreve en egen sekretariatsfunksjon. Vi ser for oss at NKF fortsatt skal
arrangere kirurgisk høstmøteuke, utgi «Kirurgen», ha en medlemsoversikt, kreve inn kontingent osv.
NKF vil være i samme situasjon som Nordaf (Norsk dagkirurgisk forum) og NIFS (Norsk
interessefaggruppe for sårheling) er i dag. Begge disse er foreninger med et avgrenset fagområde,
med henholdsvis 500 og 700 medlemmer som betaler en årskontingent på kr. 200 (Nordaf) og kr. 400
(NIFS). Begge foreningene har et sekretariat som ivaretar medlemslister, krever inn kontingent og
arrangerer årsmøteseminar som for begge foreningene går over to dager. Sekretariatet gjør avtaler
med industrien og med det aktuelle hotellet. Begge foreningene utgir et fagblad, for NIFs
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vedkommende sammen med den danske søsterforeningen. Begge foreningene har både leger og
sykepleiere som medlemmer og begge går med overskudd.
NKF vil være vesentlig større enn Nordaf og NIFS, og kirurgisk høstmøteuke vil være vesentlig større
enn årsmøteseminarene til de to mindre foreningene. Vi har likevel allerede sett at å legge
høstmøteuken og «Kirurgen» ut til en privat arrangør, er fullt mulig og at det kan gi overskudd.
Utenfor Legeforeningen vil også NKF i større grad kunne få økonomisk støtte fra industrien. Her vet vi
at det fra industriens side er et uttalt ønske om å samle alle de kirurgiske fagområdene (også
ortopedi og gynekologi) til et stort høstmøte.
Fordeler



NKF vil være faglig og politisk uavhengig av Legeforeningen
De kan potensielt bli en meget tung aktør innen kirurgi i Norge, men dette vil kreve langsiktig
om målrettet arbeid for å bli kjent og å komme inn på politiske og forvaltningsmessige
arenaer i tillegg til legeforeningen. Det forutsetter at personer har tid og mulighet til en slik
satsing.

Ulemper






Det vil ta tid å komme inn på de rette arenaene
Det vil kunne kreve mye og langvarige personellressurser, bl.a. må det etableres et
sekretariat.
Man vil måtte være forberedt på betydelig motstand, ikke minst fra Legeforeningen
Det er ikke sikkert at alle medlemmene i de ulike kirurgiske spesialitetene vil ønske å være
med i en slik organisasjon
KNF vil sannsynligvis ikke lenger kunne ivareta spesialistutdanningens LIS1 og LIS2 common
trunk

Økonomiske forhold.
Som skissert over er det sannsynlig at man vil kunne få en tilfredsstillende økonomi som skissert
over. Mulige inntektskilder vil kunne være:





Kontingent fra medlemmene
Kontingent fra de deltagende fagmedisinske foreningene
Inntekter fra høstmøtet. Inntektene her vil kunne bli betydelig større enn om man er bundet
av Legeforeningens lover.
Inntekter fra reklame i Kirurgen.

Utvalgets anbefaling
Utvalget ser fordeler og ulemper med de ulike løsningene og det finnes ingen løsning som i
utgangspunktet er ideell for alle oppgavene. Utvalget vurderer imidlertid alternativ 2 som den beste
løsningen.
I alternativ 2 opprettes det en egen fagmedisinsk forening for generell og –akuttkirurgi og NKF lever
videre som en ren paraplyorganisasjon. Det er gevinster med å fremdeles være en del av
Legeforeningen og utvalget mener at dette må være foretrukket alternativ.
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NKF kan da ivareta






oppfølging av faglig innhold i den kirurgiske delen av LIS1-utdanningen (herunder
representant til Spesialitetskomiteen for LIS1) og også common trunk for LIS2
arrangere kirurgisk høstmøte
utgi Kirurgen
Ivareta felles behov for det kirurgiske lauget for å sikre gode rammer for god fagutøvelse
være en sterk helsepolitisk stemme ved for eksempel å svare ut høringer fra alle de
fagkirurgiske foreningene, delta på møter med myndighetene og være målbærer for
kirurgiske fag i media

Ny fagmedisinsk forening for generell- og akuttkirurgi kan da ivareta



spesialistutdanningen for spesialiteten generell- og akuttkirurgi, herunder læringsmål og
utnevnelse av medlemmer til Spesialitetskomiteen
særskilte behov for spesialiteten tilsvarende de andre fagmedisinske foreningene

Alternativ 2 vil kreve videre utredning av økonomisk modell der både en intern omfordeling mellom
de kirurgiske fagmedisinske foreningene, en særlig overføring fra Legeforeningen for funksjonen som
en laugsforening/ paraplyorganisasjon, og medlemskontingent må inkluderes i utredningen. En slik
endring i organisering vil også kreve behandling av Legeforeningens landsstyremøte.
En ny fagmedisinsk forening for generell- og akuttkirurgi vil være en liten forening og det vil være
naturlig at NKF tar et særskilt ansvar for å bistå denne foreningen.
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Vedlegg
1: Spørreskjema til spesialitetene i landsstyrets kirurgiske faggruppe.
Til ledere av fagkirurgiske spesialiteter

Undersøkelse av interessen for å være med i en samlende kirurgisk forening

Norsk kirurgisk forening (NKF) er i dag en paraplyorganisasjon med styremedlemmer fra Norsk
ortopedisk forening, Norsk plastikkirurgisk forening, Norsk nevrokirurgisk forening samt alle de seks
tidligere grenspesialitetene. NKF arrangerer i dag den kirurgiske høstmøteuken, gir ut bladet
«Kirurgen», bidrar i spesialitetskomiteene for LIS1 og LIS2 (common trunk) og med kurs og utdanning
i de første årene av kirurgutdannelsen. Ikke minst har NKF i kraft av sitt store medlemstall vært en
sterk stemme i den fagpolitiske diskusjonen både i media og gjennom høringsuttalelser.
NKF har fått drastisk innskrenkede økonomiske rammer fra Legeforeningen etter at de kirurgiske
tidligere grenspesialitetene nå er blitt egne hovedspesialiteter. Nå er det bare de med spesialiteten
generell kirurgi som eneste spesialitet, som telles når foreningen skal få det årlige tilskuddet fra
legeforeningen.
NKF vil nå undersøke interessen for å fortsatt ha en samlende kirurgisk organisasjon der alle
fagområder som helt eller delvis er kirurgiske, er medlemmer. En slik organisasjon, kall det gjerne
laug, kan være organisert innenfor eller utenfor Legeforeningen. Sistnevnte modell blir da litt som
Royal College of Surgeons i Storbritannia. NKF har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede disse
mulighetene, og i den forbindelse vil vi sondere interessen for dette blant de kirurgiske fagene. Vi har
valgt å ta alle de fagmedisinske foreningene i kirurgisk faggruppe til legeforeningens landsstyre, med
i denne undersøkelsen. Vi ber om at dere svarer så snart som mulig på dette korte skjema som ikke
er annet enn en uforpliktende sondering.

Absolutt
.
Er din forening eller noen av medlemmene
interesserte i å være medlem i en samlende
kirurgisk forening?
Hvis ja, vil det også være aktuelt hvis denne er
organisert utenfor Dnlf, og altså vil kreve en
egen årsavgift?
Eller er interessen avhengig av at foreningen
organiseres innen Dnlf
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Kanskje

Nei

Evt.
kommentar

Med det neste skjema vil vi gjerne se hva som er den viktigste årsaken til at din forening finner det
verdifullt å være med i en slik samlende kirurgisk forening, uavhengig om den er innenfor eller
utenfor Dnlf.
Viktigst

Viktig

Litt viktig

Ikke
viktig

En stor forening vil ha en viktig stemme i den
fagpolitiske diskusjonen
Et felles tidsskrift gir viktig innsikt i andre
kirurgiske spesialiteter
En stor samlende forening vil kunne
samordne utdanningstjeneste
En stor samlende forening vil kunne
samordne kursvirksomhet
Dette er som sagt, en enkel sondering om interessen for en samlende stor kirurgisk forening.
Undersøkelsen er gjort svært enkel, slik at det skal la seg gjøre å svare raskt. Vi ber om forståelse for
at det er nødvendig.

NKF arbeidsgruppe for utredning av foreningens organisering

Inge Glambek (leder)
Kari Schrøder Hansen
Trude Basso - Norsk ortopedisk forening
Terje Lund-Iversen – nestleder NKF
Karina Dyb Zwart – FUNK
Lars Vasli -økonomi

2: Innkomne svar
1) Norsk forening for nevrokirurgi
Jeg velger å ikke svare på spørreskjemaet, men å gi en mer generell kommentar. Jeg har tatt opp
dette noen ganger i styret i Norsk nevrokirurgisk forening det siste året, og den generelle holdningen
er at vi ser verdien i en overbyggende organisasjon for de kirurgisk fagene, men det er ellers få
meninger om detaljene, og lite engasjement. Vi er et lite fag og en liten forening, og har i liten grad
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ressurser til å engasjere oss ut over egen forening. Vi deltar på noen felles arenaer med nevrologene
som nok er viktigere enn fellesskapet med de andre kirurgisk fagene.

For oss er det nok særlig samarbeid rundt traumatologien som er viktigst, men det var ingen
avkrysningsmulighet for det på skjemaet. Hvorvidt fortsatt tilknytning til Legeforeningen er
nødvendig, tror jeg ikke vi har noen klar mening om.

Mvh
Tor Ingebrigtsen
Leder
Norsk nevrokirurgisk forening

2) Norsk plastikkirurgisk forening

Absolutt

Kanskje

Nei

Evt.
kommentar

.
Er din forening eller noen av medlemmene x
interesserte i å være medlem i en
samlende kirurgisk forening?
Hvis ja, vil det også være aktuelt hvis
denne er organisert utenfor Dnlf, og altså
vil kreve en egen årsavgift?
Eller er interessen avhengig av at
foreningen organiseres innen Dnlf

x

x

Vi er villige
til å betale
ekstra
kontingent
innenfor
DNLFsystemet

Med det neste skjema vil vi gjerne se hva som er den viktigste årsaken til at din forening
finner det verdifullt å være med i en slik samlende kirurgisk forening, uavhengig om den er
innenfor eller utenfor Dnlf.
Viktigst

15

Viktig

Litt viktig

Ikke
viktig

En stor forening vil ha en viktig stemme i
den fagpolitiske diskusjonen
Et felles tidsskrift gir viktig innsikt i andre
kirurgiske spesialiteter
En stor samlende forening vil kunne
samordne utdanningstjeneste
En stor samlende forening vil kunne
samordne kursvirksomhet

x
x
x
x

3) Norsk karkirurgisk forening

Absolutt
.
Er din forening eller noen av medlemmene x
interesserte i å være medlem i en
samlende kirurgisk forening?
Hvis ja, vil det også være aktuelt hvis
denne er organisert utenfor Dnlf, og altså
vil kreve en egen årsavgift?
Eller er interessen avhengig av at
foreningen organiseres innen Dnlf

Kanskje

Nei

Evt.
kommentar

x

x

Vi er villige
til å betale
ekstra
kontingent
innenfor
DNLFsystemet

Med det neste skjema vil vi gjerne se hva som er den viktigste årsaken til at din
forening finner det verdifullt å være med i en slik samlende kirurgisk forening,
uavhengig om den er innenfor eller utenfor Dnlf.
Viktigst
Viktig
Litt viktig
Ikke
viktig
En stor forening vil ha en viktig stemme i x
den fagpolitiske diskusjonen
Et felles tidsskrift gir viktig innsikt i andre
x
kirurgiske spesialiteter
En stor samlende forening vil kunne
x
samordne utdanningstjeneste
En stor samlende forening vil kunne
x
samordne kursvirksomhet
4) Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
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Absolutt

Kanskje

Nei

Evt.
kommentar

.
Er din forening eller noen av medlemmene X
interesserte i å være medlem i en
samlende kirurgisk forening?
Hvis ja, vil det også være aktuelt hvis
X
denne er organisert utenfor Dnlf, og altså
vil kreve en egen årsavgift?
Eller er interessen avhengig av at
foreningen organiseres innen Dnlf

X

Med det neste skjema vil vi gjerne se hva som er den viktigste årsaken til at din forening
finner det verdifullt å være med i en slik samlende kirurgisk forening, uavhengig om den er
innenfor eller utenfor Dnlf.
Viktigst
En stor forening vil ha en viktig stemme i
den fagpolitiske diskusjonen
Et felles tidsskrift gir viktig innsikt i andre
kirurgiske spesialiteter
En stor samlende forening vil kunne
samordne utdanningstjeneste
En stor samlende forening vil kunne
samordne kursvirksomhet

Viktig

X
X
X
X
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Litt viktig

Ikke
viktig

Årsberetning
Norsk ortopedisk forening
2020 - 2021

Årsberetning 2020-2021

2020-2021

Årsberetning Norsk ortopedisk forening (Nof)
Årsberetning godkjent av styret i Norsk ortopedisk forening 15. september 2021
Leder Greger Lønne

Årsberetning
Styret i Norsk ortopedisk forening
Greger Lønne, Sykehuset Innlandet (leder)
Trude Basso, St. Olavs hospital (nestleder)
Hege Framnes, Haukeland universitetssjukehus (sekretær)
Monica Sailer, Akershus universitetssykehus (kasserer)
Ann Kristin Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge (web-redaktør)
Jørgen Andvig, Helse Møre og Romsdal, Molde (NOP-redaktør)
Cato Kjærvik, Nordlandssykehuset Vesterålen (avgått leder)
Mona Nysted, St. Olavs hospital (vara)

Andre verv med representasjon fra Nof
Spesialitetskomiteen
Ragnhild Øydna Støen OUS, HSØ, leder
Øystein H. Berg, Sørlandet sykehus, HSØ, nestleder
Cecilie Basma, St. Olav, HM, representant
Ole Kristian Opsahl, HV, representant
Bjørn Aubert Hjall, LIS-representant
Steinar Engvik, St. Olav, HM, vararepresentant
Esten Haanæs, UNN, HN, vararepresentant
Jon Moberg Jarning, LIS-vararepresentant

Organer valgt av Nof
Kvalitetsutvalget
Lars Gunnar Johnsen, leder
Kaare Midtgaard, medlem
Jonas Fevang, medlem
Kjartan Koi, medlem

Forskningsutvalget
Greger Lønne (Leder, Nof)
Jan Elvenes (Helse Nord)
Lars Gunnar Johnsen (Helse Midt)
Øystein Gøthesen (Helse Vest)
Frede Frihagen (Helse Sør-Øst)

Referansegruppe for Nasjonalt Register for Leddproteser og
Nasjonalt hoftebruddregister:
Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge (leder)
Ann Kristin Hansen, Helse Nord
Øystein Gøthesen, Helse Vest
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst
Jan-Erik Gjertsen, representant fra registeret
Jostein Bildøy, brukerrepresentant

Fagråd for Nasjonalt korsbåndregister

Kari Indrekvam
Hilde Apold

Jon Olav Drogset, styreleder
Ove Furnes
Jonas Fevang
Lars Engebretsen
Stig Heir
Mette Andersen
Jostein Bildøy, brukerrepresentant

Stipendstyret – Smith & Nephew stipendet

Fagrådet for barnehofteregisteret

Lars Engebretsen
Tina Strømdal Wik

Ola Wiig, styreleder
Anders Wensaas, AHUS, nestleder
Trude Gundersen, HUS, daglig leder
Anne Kristin Reve, SUS

Stipendstyret – Charnley stipendet

Faglandsrådet – Legeforeningen
Trude Basso
Michael Pihl, LIS-representant

Valgkomite
Cato Kjærvik (leder)
Marianne Westberg
Jon Olav Drogset

Styremedlem Norsk kirurgisk forening
Greger Lønne

Styremedlem Nordisk Ortopedisk Forening
Greger Lønne

Nasjonale delegater EFORT
Greger Lønne
Trude Basso

Oversikt over medlemskap i foreningen per 05.09.21
Norsk Ortopedisk forening har per i dag 1187 ordinære og 33
assosierte medlemmer, en økning på 71 medlemmer fra i fjor. Av de
ordinære medlemmene er 270 kvinner (knapt 23 %) og 917 menn.
651 er medlemmer av Norsk Overlegeforening, 467 er medlemmer
av Yngre Legers forening og 34 er medlemmer av Praktiserende
Spesialisters Landsforening. Det ble godkjent 39 nye spesialister
i Norge (010920-310821).
Døde medlemmer siste år:
Bjørn Ødegaard
Asle C. Vebostad
Oddmund Johansen
Terje Nord
Knut Gunnar Grønneberg

Representant UEMS
Trude Basso
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Styrets virksomhet i perioden
Dette året har, som i fjor, vært preget av restriksjoner for reise og
møtevirksomhet på grunn av koronapandemien. Det har imidlertid
etter hvert blitt mulig å avholde fysiske styremøter, selv om møter
på Teams også har blitt en del av arbeidsformen. Styremøter er avholdt etter tidligere oppsett, dvs. i januar (Teams), mars (Teams), april
(Radisson hotell, Alna), juni (Oslo), august (Vesterålen) og oktober
(planlagt på Radisson hotell, Alna). I tillegg har styret til nå avholdt
flere ad hoc digitale styremøter, samt vært i 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 øker aktiviteten for hele styret og spesielt
sekretær Hege Framnes og webredaktør Ann Kristin Hansen som
gjennomgår alle abstrakter og detaljplanlegger Høstmøteprogrammet.
Vi har i år måttet planlegge for tre ulike scenarier, med mål om et
fysisk fullverdig møte, men med mulighet for et hybrid møte med
koronarestriksjoner eller et heldigitalt høstmøte. Vi arranger i år
møtet ved hjelp av plattformen Tappin.no, noe som gjør at det er mulig å vær med på møtet også digitalt. Det er fortsatt viktig at vi opprettholder tradisjonen med faglig fordypning og kunnskapsutveksling
i uke 43, men det har en sterk gevinst i tillegg at vi møtes fysisk.
Vi håper at utbyttet og møteopplevelsen i år blir tilfredsstillende.
Gjennom hele året er det kontakt med Kristin Solstad i KSCI, som til
vanlig er teknisk arrangør av vårt fysiske høstmøte. Pga. endret og
nytt format på høstmøtet, har Kristins rolle også måttet endre seg,
og det å arrangere et møte med usikkert format har vært standarden
siste halvannet år. Vi har imidlertid hatt god og nær dialog om de
utfordringene vi har møtt. Trykkingen av 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 det siste året.
I april hadde vi møte med KSCI og Radisson Blu Alna vedr. arrangering av Ortopedisk høstmøte 2021. Leverandørforeningen Melanor
var invitert, og møtte digitalt. Dette var for å planlegge og gjøre
avtaler for Høstmøtet 2021. Vi vet i skrivende stund ikke helt hvilket
format vi skal arrangere det i, men kontrakten med hotellet ble
forhandlet fram, og den endelige avgjørelsen tas 27. september.
Hotellet har strukket seg langt for å få dette til i denne usikre tiden.
Til stede ved dette møtet var Kristin Solstad (KSCI), Monica Sailer
(kasserer) og Greger Lønne (leder). Hege Framnes (kasserer), Trude
Basso (nestleder) og Cato Kjærvik (avgått leder) deltok via Teams.
Det er gitt ut 4 nummer av Norsk Ortopedpost. Vår redaktør Jørgen
Andvig har også i år jobbet hardt med utgivelsene, og har sørget for
å holde oppe både kvalitet og lesbarhet. En rekke ny engasjerende
spalter er blitt godt tatt imot. Faggruppene har bidratt med stoff.
Takk til alle bidragsytere. Norsk Ortopedpost går økonomisk
i balanse.
Endring i spesialitetsutdanningen er blitt effektuert. RegUt Vest koordinerer langtidsplanlegging av ortopediske kurs, har i all hovedsak
videreført kursene slik de er. Imidlertid har pandemien gjort det umulig i å holde skjema når det gjelder kursdeltagelse for LIS. Enkelte
kurs er utsatt, andre er arrangert digitalt. Det diskuteres endringer av
kurs til mer digitale plattformer, men ortopedi er et praktisk fag og
styret er klare på at vi må fortsette med kurs med fysisk oppmøte.
Dette har medført forsinkelser i spesialistutdanningen til flere av
våre medlemmer.
Nof med LIOS og spesialitetskomiteene følger fortsatt utdanningen
tett. Det er uhyre viktig at utdanningen holder en nasjonal standard
med lik kvalitet i utdanningen.

Høringer

Styrerepresentasjon
Norsk kirurgisk forening (NKF)
Nof har vært representert i NKF og deltatt på 4 styremøter. Tema har
i hovedsak vært organiseringen av det kirurgiske Høstmøtet. Men
også NKFs relasjon til Legeforeningen har vært dabatert, som ser
ut til komme over i et mer konstruktivt spor. NKF arrangerer fysisk
høstmøte i år.

Nordisk Ortopedisk Forening (NOF)

Årsberetning
Nof har vært representert i NOF i et digitalt styremøte i forbindelse at Acta Ortopedica utgis i nytt format fra januar 2021.
Generalforsamlingen ble utsatt til november 2021. Programmet
de kommende år går som tidligere planlagt med nordisk kongress
i Litauen våren 2022.
European Federation of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
Det planlagte møtet i Wien i juni i år ble avlyst, sånn som i fjor.
Leder og nestleder representerte Nof i et digitalt styremøte. Det
planlegges et fysisk møte i Lisboa, Portugal, 22. til 24. juni 2022.

Legeforeningen
Styrets leder har deltatt på Legeforeningens lederseminar i vinter.
Her var helseministeren, leder av Legeforeningen og flere aktører
som skisserte opp videre plan for helsevesenet. Det ble en fruktbar
diskusjon.

Ortopedisk Høstmøte 2020
Høstmøtet startet på onsdag med Nof symposiet:
”Beklager frue, du har ikke hoftebrudd, og må vente litt til.”
Faggruppe for osteoporose og benhelse hadde skaffet engasjerte
forelesere.
Nof – Instructional lecture: ”Et langt liv med såre føtter” holdt
av Eivind Witsø.
LIOS-symposium (Pro/Con-Symposium) hadde temaet
”Proksimal humerusfraktur: Konservativ versus operativ behandling.”
De duellerende var Annette Wikerøy og Ante Kalstad.
I tillegg ble det holdt en rekke fagsymposier og 67 frie foredrag.
Selv om Høstmøtet var digitalt, ga det 12 tellende timer 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.
Høstmøtet 2020 gikk med overskudd.

Utdeling av stipend 2020
Nof stipendet
Guri Ranum Ekås: ”Barnekorsbåndinitiativet;
skadeforkomst,behandling og prognose (PAMI) (pediatric Anterior
Cruciate Ligament MonitoringInitiative, PAMI).”
Nof LIS stipend
Max Temmesfeld: ”The potential of 3D printing in fracture
management and customized surgical tools.”
Smith og Nephew stipendet
Stipendmidlene blir overført til neste år da det kun var en søker til
årets stipend. Neste år vil det i stedet bli delt ut 2 stipend.
Charnley stipendet
Thomas Abel Woldeyesus, Stavanger universitetssykehus for studien:
”Treatment of Unstable Trochanteric Hip Fractures.”

Foreningen har svart en rekke høringer som man oppfatter som relevant
til vårt fag og virke. Flere i samarbeid med Norsk kirurgisk forening.
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Årsrapport fra faggrupper:

i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget før sommeren om saken,
men har foreløpig ikke fått svar.

Faggruppe for Osteoporose og Benhelse

I april 2021 stilte representanter i Stortinget forslag om ny nasjonal
osteoporoseveileder og om å innføre FLS på alle landets sykehus.
Faggruppen var selvsagt positiv til dette og skrev også et eget
høringssvar. (Og det må nevnes at en artikkelserie i Sykepleien i
oktober 2020 med Jan-Erik Gjertsen, Frede Frihagen og Lene Solberg
nok var kilde til mye av teksten i representantforslaget.) Forslaget
ble dessverre nedstemt i Stortinget (41 mot 43 stemmer), men fikk
en del publisitet i medisinsk presse.

Leder Lene B. Solberg, 5. august 2021

Generelt
I 2021 har Covid-19 fremdeles preget verden og vi har funnet en
slags ”ny normal.” Til tross for at vi ikke har møtt kolleger fra andre
helseforetak fysisk og langt mindre reist til fjerne himmelstrøk,
har vi likevel vært mindre isolert enn i 2020. Digitale kurs og
konferanser er nå en del av hverdagen og selv om fysiske møter
ikke kan erstattes digitalt, er det et bedre alternativ enn å være uten
faglig påfyll. Debatten i Norge har også flyttet blikket noe vekk fra
Covid-19 og det har vært mulig å nå gjennom med andre budskap,
som forebygging av lavenergibrudd. Vi i faggruppe for osteoporose
og benhelse satser, som alle andre, på at 2022 blir mer som i gamle
dager. I mellomtiden forsøker vi å gjøre det beste ut av situasjonen
og nedenfor følger aktiviteter faggruppen har vært engasjert i gjennom det siste året.

Årsberetning

Samtidig med og i kjølvannet av saken ovenfor bidro flere i styret til
et brev til helsedirektoratet i mai 2021 omhandlende takst for osteoporosepoliklinikk, FLS og ny nasjonal veileder. Initiativ til brevet kom
fra Erik Fink Eriksen (endokrinolog) og hadde en rekke fagmedisinske
spesialiteter på forfatterlisten. Faggruppen var også med på en
kronikk om sekundær bruddforebygging i Dagens Medisin i mai 2021
i forkant av at representantforslaget skulle opp i Stortinget. Dette har
også ført til at Lene Solberg ble invitert til å snakke om osteoporose
og sekundær bruddforebygging i podcasten ”Friskere Viten.”
Episoden sendes i oktober.

Arrangementer i faggruppens regi eller med foredragsholdere/
deltakere på vegne av faggruppen

Styret har bestått av:

Ortopedisk høstmøte gikk digitalt i 2020, og faggruppen var først
ut som arrangør av hovedsymposiet ”Beklager frue, men du har feil
brudd og må vente litt til.” Hvordan behandle og hvordan går det
med geriatriske pasienter med andre brudd enn hoftebrudd? Foredragsholdere fra hele landet holdt et høyt faglig nivå og teknikken
gikk tilnærmet knirkefritt. Applaus til alle foredragsholdere og ikke
minst NOF sentralt for glimrende gjennomføring.

Leder: Lene B. Solberg (på valg 2022), l.b.solberg@gmail.com
Nestleder: Jan-Erik Gjertsen (på valg 2021),
jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no
Sekretær: Ane Djuv (på valg 2021), ane.djuv@sus.no
Styremedlem: Jens Stutzer (på valg 2021), Jens.Stutzer@helse-mr.no
Styremedlem: Ellen Langslet (på valg 2022),
EllenTvera.Langslet@vestreviken.no

Paneldeltakere i Fragility Fracture Network (FFN) Europe Pocket
Meetings April 2021 (Jan-Erik Gjertsen, Lene Solberg). FFNs Pocket
Meetings har hatt som formål å utveksle kunnskap og bygge
nettverk på tvers av land innenfor FFNs fire søyler (akuttbehandling
av eldre med brudd, sekundær bruddforebygging, rehabilitering og
politisk påvirkning).
Flere av styrets medlemmer var fordragsholdere under FFN Norges
vår-webinar mai 2021 som hadde oppunder 200 deltakere.

Valgkomite
Frede Frihagen (på valg 2022) ffrihagen@gmail.com
Wender Figved (på valg 2022) wender@mac.com

Valgte ressurspersoner:
Lars Hübschle, lars.michael.hubschle@vestreviken.no
Jakob Vangen Nordbø, jakob.nordbo@gmail.com
Geir Hjorthaug (stipendkomité), geir.hjorthaug@me.com og
Trude Basso, trudebasso@gmail.com

Fra Faggruppen
Nyhetsbrev sendes ut med (u)jevne mellomrom, ca. 2 ganger per år.
Det ble sist sendt ut i april 2021 og et nytt er planlagt i september
med informasjon om bl.a. årets høstmøte.
Behandlingsveileder for sekundærforebygging av brudd hos de over
50 år brukes fremdeles flittig (se www.lavenergibrudd.no). Veilederen er fra 2014/2015 og gjennomgikk en enkel revisjon i 2019.
Den er klar for en ny oppdatering. Det vil bli gjort i samarbeid med
endokrinologene slik at vi kan få en enhetlig behandlingsanbefaling
for pasientgruppen på tvers av medisinsk tilhøringhet. Arbeidet i
faggruppen ledes av Lene B. Solberg, sammen med Jakob Nordbø og
Frede Frihagen. Kontakt inn mot endokrinologene er Trine Finnes,
professor og endokrinolog Aker sykehus som også sitter i styret i
norsk endokrinologisk forening. Oppdatert versjon av veilederen er
planlagt ferdig til høstmøtet 2021.

Politisk/fagpolitisk
Debattinnlegg om sekundær bruddforebygging og oppgavefordeling
sykehus vs. allmennpraksis ble publisert i Tidskrift for Den norske
legeforeningen i november 2020. Jakob Nordbø var hovedforfatter og
innlegget fikk oppmerksomhet blant allmennlegene spesielt og flere
gode kommentarer/spørsmål i etterkant.

Medlemmer
Det er ca. 350 medlemmer i faggruppen i form av 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. Medlemsmassen er
stadig økende.

Styremøter
Det har ikke vært avholdt styremøter i perioden. Arbeidsform har
vært løpende e-postutveksling mellom styremedlemmer, valgkomite
og ressurspersoner.

Økonomi
Faggruppen fikk dekket utgiftene i forbindelse med hovedsymposium
på Høstmøtet 2020 fra NOF sentralt. Det er heller ikke i år delt ut
reisestipend til FFN Global Congress da denne arrangeres som
webinar pga. Covid-19. Øvrige inntekter og utgifter er små og saldo
er på ca 65 000,- NOK.

DRG taksten for osteoporosepoliklinikk (908H) ble justert ned i 2021
etter kun 2 år med oppjustert takst. Det har satt mange sykehus med
nystartet osteoporosepoliklinikk i knipe. Faggruppen har vært i kontakt med direktoratet om grunnlaget for endringen uten at vi fikk et
klart svar. Vi sendte derfor brev til de ulike partienes representanter
Årsberetning Norsk ortopedisk forening • 2020-2021
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Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi
Leder Hendrik Frølich Stange Fuglesang
Målet for faggruppen er å fremme utviklingen av ortopedisk traumebehandling i Norge. Videre er et hovedmål å arrangere et årlig
traumesymposium på høstmøtet og et årlig separat symposium for
ortopeder med interesse for ortopedisk traumatologi.
Hovedfokus er å virke som en interesseorganisasjon for traumeinteresserte ortopeder. Vi har avholdt seks vellykkete og godt
besøkte høstmøtesymposier. Målet med symposiene er å belyse
frakturbehandling som foregår på de fleste norske sykehus som
driver med ortopedisk traumebehandling. Årets symposium handler
om skader rundt albuen.
Grunnet Covid-19 pandemien ble dessverre traumesymposiet avlyst
også for 2021. Vi planlegger for at situasjonen gjør det mulig å
arrangere dette våren 2022. Målet med symposiet er å samle
norske ortopeder med interesse for traumatologi i en felles arena for
å fremme faglig utvikling og samarbeid på tvers av sykehusene.
NOT følger tiden og det er opprettet en egen lukket facebookgruppe
med 129 medlemmer, for faglige diskusjoner, caser og tilbud om div.
online forelesninger.
Det arrangeres fremdeles en pris for beste traume relaterte studie/
foredrag på høstmøte. Prisen er på NOK 5 000,-.
Vi har enda ikke fått opp ett fungerende medlemsregister og dette
vil naturligvis bli en hovedprioritet for 2021/2022.
Økonomien i faggruppen er akseptabel. Dog jobbes det med å styrke
den slik at vi har rom for en mer aktiv forening.
Jeg er ett år på overtid, og det er valg i år på styremøtet av ny leder
for foreningen.

Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening
Leder Elisabeth Ellingsen Husebye, 18. august 2021
Generalforsamling ble holdt i forbindelse med Høstmøtet onsdag 21.
oktober 2020. Nettmøte.
To styremedlemmer, leder Jakup Midjord og Lars Kjetil Aas, stod for
valg og hadde på forhånd gitt beskjed om at de ikke ønsket gjenvalg.
Cecilie Lunden Gundersen og Morten Eikrem ble enstemmig valgt
inn i styret.

Fra oktober 2020 består styret av:
Leder: Elisabeth Ellingsen Husebye
Kasserer: Marius Molund
Medlem, web-ansvarlig: Cecilie Lunden Gundersen
Medlem: Morten Eikrem

Aktiviteter
NOFAFs Høstmøte-symposium 2020 var digitalt, omhandlet koalisjoner i fot. Kjersti S. Paulsen og Kjetil H. Hvaal var møteledere.
Foredragsholdere var Stephen Parsons, UK, og Lisbeth Brax-Olofsson,
Sverige. En grundig og nyttig gjennomgang av behandlingsalternativer og resultater.
Eivind Witsø var ansvarlig for NOF instructional lecture, digitalt, med
tittel på forelesningen: ”Et langt liv med såre føtter.” Nyttig og viktig
tema.
Dessverre har året som har vært inneholdt lite reisevirksomhet og
stort sett det som har vært planlagt av kurs er blitt avlyst. Årsberetning
Anbefalt kurs i Fot og ankelkirurgi og amputasjoner i underekstremiteter i 2020 uke 36, ble utsatt. Vi prøvde å lage et hybrid-reservekurs
med dels oppmøte, dels nettbasert med redusert antall kursdeltagere, men grunnet stigende smittetall på Østlandet i mars 2021,
måtte reservekurset også avlyses. Fot-ankel-amputasjon u.ex-kurset
gjennomgikk i 2014 en større revisjon og ansvaret for kurset er overdratt fra Legeforeningen til Regionalt Utdanningssenter for leger i
spesialisering, Helse Sør-Øst, OUS HF. Kurset er i stadig utvikling. Ny
revisjon i 2020/2021 med utvidelse fra 3-4 dager og mer disseksjon.
Kurset planlegges avholdet i uke 36 i 2021. Kursleder er Elisabeth
Ellingsen Husebye. Fakultetet har utviklet seg fra sin spede start i
2001 med et fakultet på 5 til nå 14 medlemmer.
Forenings medlemmer deltar som forelesere/instruktører på flere
av de anbefalte utdanningskursene i ortopedi. Disse er Vossakurset
(avlyst mars 2021), Oppdalkurset (avlyst februar 2021, men planlegges et ekstrakurs i november 2021) samt Skopikurset på Hafjell.
Det ble heller ikke avholdt skopi-fot-ankel-kurs, eller advanced fotankel-kurs på Sykehuset Østfold, Kalnes, i 2021. Vi får håpe at disse
kursene i fremtiden igjen vil bli avholdt.
Årets planlagte Vårmøtet på Lillestrøm måtte også avlyses grunnet
Covid- 19. Planen nå er at årets program settes opp igjen våren
2023 på Lillestrøm (v/ Kjersti S. Paulsen, M. Nsubuga, A. Dietze),
tittel: ”Fotdeformiteter hos barn-hva den vanlige ortoped bør vite.”
Lokaler er reservert på Thon Arena Lilletrøm 5/5 2023.
Vårmøte 2022 planlegges arrangert på Færøyene 2.-4. juni (v/Jakup
Midjord) og forventes å bli en stor opplevelse. Flere kjente fot-ankelortopeder har allerede akseptert invitasjon: ”Giants in the North.”

Norsk Barneortopedisk Forening
Leder Christian Sætersdal, september 2021

Styret har i 2021 bestått av:

Regnskapet ble forelagt og godkjent.

Christian Sætersdal, leder
Suki Liyanarachi, nestleder
Andreas Knaus, sekretær/kasserer
Dag Rune Pedersen, varamedlem
Thomas Natvik, revisor

Grunnet corona-situasjonen er det ikke avholdt fysisk styremøte
i løpet av året. Det har vært styremøte på messenger videochat
23/10-2020, 14/1-2021, planlagt 24/8-2021. Medlemmene i styret
har i tillegg vært i jevnlig kontakt. Styret ble konstituert på styremøtet 23/10-2020. Hovedvekten av aktiviteten i styret går nå som
tidligere til organisering/oppdatering av kurs og møter.

Foreningen har ca. 20 betalende medlemmer, men langt flere
på maillisten. Økonomien vil bli gjennomgått ved årets Generalforsamling, økonomien er god. Det har blitt avholdt ca. 5 styremøter
i perioden mellom Høstmøtene 2020 og 2021, alle på teams eller
lignende.

Styret har besluttet å utnevne styremedlem som er web-ansvarlig for
NOFAF, både hjemmesiden; NOFAF.no, og facebook-siden. Cecilie har
fått rollen som web-ansvarlig.
Medlemstallet i foreningen har vært jevnt økende gjennom årene og
er nå 92, hvorav 58 også er EFAS-medlemmer.
Økonomien er god, nøyaktig regnskap fremlegges på GF.

Den barneortopediske del av høstmøtet 2020, ble i likhet med resten
av høstmøtet gjennomført på nettløsning pga Corona-pandemien.
Gjennomføringen gikk stort sett greit og vi tror deltakelsen var
god. Tema for barneortopedi-symposiet i 2020 var ”Felles nasjonale
retningslinjer for hoftelidelser meldt i barnehofteregisteret”, dvs.
Hofteleddsdysplasi, CLP og Epifysiolysis. Engasjerte forelesere fra
Trondheim, Oslo og Bergen gav deltakerne og god gjennomgang i
disse temaene.
Det årlige LIS-kurs i barneortopedi ble ikke gjennomført høsten-20
pga. Coronapandemien. Det er godt håp om at kurset vil bli avholdt
november-21.
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Det var litt færre frie foredrag enn det pleier ved å være ved
Høstmøtet 2020, derfor er det gledelig at det er meldt inn 18 frie
foredrag til høstmøtet, 2021. Ordning med pris til beste frie foredrag
har blitt kontinuert.
Generalforsamling 2020 ble avholdt for en engasjert del av medlemsskaren. Christian Sætersdal ble valgt til leder, Andreas Knaus
rykket opp fra vara- til styremedlem og Dag Rune Pedersen ble valgt
til varamedlem. Suki Liyanarachi var ikke på valg. Lars Fosse ble
takket av for lang innsats i styret, de siste årene som leder.
Tema for symposium 2021 er ”Fysen: Fra basal biologi til avansert
kirurgisk intervensjon.” I programkomiteen for symposiet 2021 har
Stefan Huhnstock, Dag Rune Pedersen, Armend Fejzulai og Suki
Liyanarachi sittet.
Alle som er interessert i barneortopedi oppfordres til å være medlem
i Nbof og delta på både symposiet og frie foredrag-sesjonene ved
Høstmøtet 2021.

Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi
NFSA
Leder Berte Bøe
Leder: Berte Bøe
Nestleder/webansvarlig: Kjersti Kaul Jenssen
Kasserer: Stefan Moosmayer
Sekretær: Marek Zegzdryn
Styremedlem: Jesper Blomquist
Foreningen har 61 registrerte medlemmer. Flere av disse er aktive på
nasjonale og internasjonale møter.
Foreningen arrangerte virtuelt symposium ved Høstmøtet 2020:
“Den eldre skulder.”
Vi har tidligere invitert minst en internasjonal foredragsholder til
våre høstmøtesymposier, men på grunn av pandemien var dette ikke
mulig i år. Dog har vi mange nasjonale kapasiteter og symposiet
dekket alle de sentrale emner om skulder som rammer eldre pasienter.
Symposiet belyste alt fra frakturer og cuff rupturer til instabilitet og
bicepsproblematikk. Indikasjoner, Operasjonsmetoder og resultater
av behandling ble belyst. Foreleserne var Alexander Fraser, Kirsten
Lundgreen, Marek Zegzdryn og Bernd Wünsche.
Som tidligere hadde foreningen ansvaret for sesjonen med frie
foredrag i kategori skulder og albue. Foreningens stipendvinner for
beste foredrag ved høstmøtet 2020 ble Alexander Fraser. Tittelen
på foredraget var: Revers skulderprotese bedre enn Philos ved 2 års
oppfølging av eldre pasienter med betydelig dislokerte brudd i
proximale humerus. DelPhi-studien – en multisenter RCT. Abstractet
er også sendt til SECEC 2021 for å representere Norge i ”Best
National Paper Prize.”
Vintermøtet 2021 ble arrangert for 12. gang sammen med Norsk
Artroskopiforening. Denne gang som webinar på grunn av pandemi
restriksjoner. Av samme årsak ble det også her tidlig besluttet å
begrense risiko ved å invitere bare norske forelesere. Vi arrangerte
symposium med tittelen ”Skulderrariteter.” Foreleserne var Anders
Bakken (fysio fra Rosenborgklinikken), Sigbjørn Dimmen, Stefan
Moosmayer og Benjamin Haldorsen (fysio Martina). Temaer som
ble dekket var skapuladyskinesi, tendinitis calcarea, entrapment av
n.suprascapularis, snapping skapula og frossen skulder. Symposiet
ble godt mottatt.
Hvert 3. år arrangeres et nordisk møte i skulder og albuekirurgi. I
2022 står Norge for tur og styret har tatt på seg denne oppgaven. Tid
og sted er fastsatt til Oslo 2.-3. Juni. Vi planlegger å arrangere dette
i samarbeid med legeforeningen for å kunne søke om underskuddsgaranti. Møtet er godkjent med 12 tellende timer for leger i
spesialisering og etterutdanning.
Ved vintermøtet 2022 planlegger foreningen et symposium med
Johannes Barth fra Grenoble som foredragsholder. Nærmere
informasjon publiseres på artroskopi.no.

Ved årets høstmøte, som sannsynligvis blir et fysisk møte på Alna,
skal vi arrangere symposium med tittelen ”Management of elbow
trauma based on a pathomechanical view.” Det er invitert 2 forelesere fra Sverige, Lars Adolfsson og Hanna Hallgren Björnsson. Vi
har også i år ansvar for sesjonen med frie foredrag innen skulder og
albue på høstmøtet.
Foreningen bestreber seg på å holde utgiftene til styremøter så lave
som mulig og har siden høstmøtet 2020 samlet styret utelukkende
på digitale plattformer. På grunn av forestående Nordisk møte i juni
2022 har vi hatt styremøte ca en gang i måneden dette året.
Vi vil også i år dele ut pris for beste foredrag på Høstmøtet.

Årsberetning

Informasjon om medlemskontigent og betaling finnes på foreningens
Facebookside.
Webansvarlig poster regelmessig relevante innlegg og deler innlegg
fra ESSKAs skuldergruppe ESA.

Norsk Artroskopiforening
Leder Mette Andersen

Styrets sammensetning
Leder: Mette Andersen
Nestleder: Bjørn Gunnar Kristiansen
Kasserer: Sverre Løken
Sekretær: Cathrine Aga
Styremedlem: Eivind Inderhaug
Valgkomité: Randi Hole og Sigbjørn Dimmen
Stipendkomité: Stig Heir og Håvard Visnes
Norsk Artroskopiforening har 120 registrerte medlemmer og 6 æresmedlemmer. Mange av foreningens medlemmer er aktive på nasjonale og internasjonale møter, og flere av foreningens medlemmer
fikk bl.a. akseptert abstrakt til ESSKA 2020 (som pga. pandemien ble
avholdt i mai 2021). Det var også flere av medlemmene som holdt
presentasjoner under symposier og Instructional Course Lectures.
Det blir i løpet av 2021 holdt til sammen 3 styremøter. Utover dette
foregår planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid via
e-post og telefon.
Under det digitale Høstmøtet 2020 arrangerte Norsk Artroskopiforening sitt eget symposium med temaet ”Kirurgisk behandling av
Rotatorcuffrupturer.” Det var mange tilhørere, og foreningen fikk positive tilbakemeldinger. Symposiet startet med en kort oversikt over
relevant skulderanatomi, presentert av kollega Frode Hellum (Volvat).
Deretter fikk vi en fin gjennomgang av hvordan tolke cuffskader på
MR av radiolog Erik Vang fra Betanien sykehus i Bergen. Leder for
Skulder- og albueforeningen, Berte Bøe (OUS Ullevål), gjennomgikk
hvordan vi velger ut de rette pasientene for kirurgi. Tidligere leder i
Artroskopiforeningen, Randi Hole (Haukeland universitetssykehus),
hadde fått i oppgave å snakke om strategier ved reparasjon av supraspinatus- og infraspinatusrupturer, mens Kjersti Kaul Jenssen
(Lovisenberg Diakonale Sykehus) snakket om subscapularis og biceps.
Artroskopiforeningens pris på 10 000 NOK for beste foredrag innen
artroskopi ved Ortopedisk Høstmøte 2020 gikk til Guri Ekås. Studien
var titulert ”The relationship between ACL deficiency and posterior
tibial slope in skeletally immature patients” og var gjennomført
sammen med medforfatterne: Kyle R. Martin, Jurate Salthyte Benth,
Nicholas Kennedy, Gilbert Moatshe, Aaron J. Krych, Lars Engebretsen.
Det var 5 foredrag som konkurrerte om prisen.
Artroskopiforeningens generalforsamling ble avholdt digitalt 04.02.21.
Årsberetningen ble gjennomgått, og styret ble gjenvalgt (se over).
Det ble delt ut 3 stipender ved representanter fra industrien. Stipendkomiteen har bestått av Stig Heir og Håvard Visnes. Smith and Nephews
forskningsstipend gikk til Hannah Ugletveit Jahr for AMRI-studien:
artroskopisk behandling av massive rotatorcuffskader med debridement
og ballong. Videre ble Arthrex stipend for beste publikasjon tildelt
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Stein Arve Skjaker for studien ”Young men in sports are at highest
risk of acromioclavicular joint injuries: a prospecive cohort study”
som hadde vært publisert i KSSTA. Til sist ble Mitek reisestipendium
tildelt Gilbert Moatshe for å kunne besøke Robert LaPrade i Minnesota
for å lære mer om transplantasjon av osteochondrale allograft ved
store bruskskader i kneet.
Under generalforsamlingen var det en gjennomgang av ”Beste kliniske
praksis for behandling av primære fremre korsbåndsskader” som er
utarbeidet i regi av Nasjonalt Korsbåndsregister og som i forkant
av generalforsamlingen hadde vært ute til høring blant foreningens
medlemmer og foreningens styre. Formålet med dokumentet er å
lage en skisse for ACL kirurgi i Norge for å unngå uønsket variasjon
og å veilede til riktig og nasjonalt samstemmig praksis på korsbåndkirurgi. Norsk artroskopiforening vedtok på generalforsamlingen å
støtte prosjektet og promoterer det til sine medlemmer.

• Prosedyrebok fra NOF er foreslått og underforeningene er bedt om
å komme med to prosedyrer hver, som et utgangspunkt for videre
arbeid. Dette arbeidet er så vidt startet opp og vi vil få nærmere
info fra moderforeningen.
Ingen av styrets medlemmer har bedt om avløsning, så styret
fortsetter med de samme medlemmene som før.
Vi takker alle medlemmer for støtten gjennom 2020/2021,
og oppfordrer medlemmer til å fortsette den flittige delingen av
interessante innlegg og linker via vår facebook-side.

Norsk Forening for Håndkirurgi

Årsberetning

Leder Line Lied

Ved årets webinar utgave av høstmøtet (2021) arrangerer foreningen
et symposium med tittel ”Patellar instability: Diagnostic considerations and decision making in surgical treatment” med Cathrine
Aga og Eivind Inderhaug som møteledere. Videre er vi som tidligere
ansvarlig for sesjon(er) med frie foredrag innen artroskopisk kirurgi.

Styret har i 2020-2021 bestått av

Norsk Artroskopiforening er medlem av ESSKA Affiliated Societies.
Som et resultat av dette inviteres foreningen til å bidra med innlegg
i ESSKA-Affiliated Societies scientific symposia

Foreningen har 82 medlemmer, hvorav 61 er yrkesaktive
innen plastisk og ortopedisk kirurgi. (Vi har 13 pensjonister og
8 æresmedlemmer.)

under kongressene som arrangeres hvert 2. år. Foreningen får også
nominere abstract til deltagelse i National Society’s best paper award.

Styret har kun hatt digitale møter det siste året. Samarbeidet har
vært godt og vi føler at vi sammen representerer de ulike håndkirurgiske miljøer i Norge.

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 at man kan melde seg på til
neste års vintermøte; www.artroskopi.no.

Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi
Styret har bestått av følgende medlemmer:
Tina Strømdahl Wik (kasserer)
Øystein Gøthesen (sekretær)
Hilde Apold (styremedlem)
Jørgen Jebens Nordskar (styremedlem, nettsideansvarlig)
Kristjan Valdimarsson (styremedlem)
Øystein Tyri Fagerberg (styremedlem)

Leder: Line Lied (St. Olavs hospital)
Nestleder: Rasmus Thorkildsen (OUS-RH)
Styremedlem: Katrin Valen Ek (UNN)
Sekretær/kasserer: Cecilie Lind (Haukeland)

Aktiviteter 2020-2021:
Høstmøtesymposiet 2020
Høstmøtesymposiet gikk denne gang digitalt og ble arrangert av
St. Olavs hospital. Tema var ”Den store håndskaden.” Foredragene
var kasuistikkbasert og ble holdt av Arvid Eriksen (Haukeland),
Katrin Valen Ek (UNN), Gjermund Rø (St. Olav) og Johanne Korslund
(OUS-RH). Det var svært godt oppmøte digitalt.

Vintermøtet 2021
OUS Rikshospitalet hadde i utgangspunktet ansvaret for møtet i
2021. På grunn av smittesituasjonen ble dette møtet utsatt til 2022,
og vil bli avholdt 28.-30. januar 2022. Tema blir ”nervekirurgi.”

Aktiviteter 2020/2021

FESSH 2021

Mange arbeidsoppgaver og diskusjoner har foregått via mail-utveksling.
Det nye styret har ikke hatt leder, men Øystein Gøthesen har vært
kontaktansvarlig. Vi har ikke vært samlet fysisk pga. pandemien og
arbeidet har vært preget av dette. Foreningen har mål om å være
aktiv, vitenskapelig basert pådriver innen hofte- og kneprotesekirurgi
i Norge og vil bidra med forelesninger, symposier, møter både
nasjonalt og internasjonalt.

Skulle egentlig arrangeres i Rotterdam 16.-19. juni 2021. På grunn
av smittesituasjonen ble arrangementet omgjort til web-kongress
med samme tidspunkt. Nytt av året var ”National Competitions” som
var lagt opp som ”Battles” mellom 2-3 land som forsvarte hver sin
behandlingsmetode innen en av 9 forskjellige håndkirurgiske tilstander. Norge var godt representert med Ole Reigstad (håndleddsartrose)
og Rasmus Thorkildsen (CMC1 artrose). Jan Ragnar Haugstvedt ledet
”battle” om DRU instability og deltok i tillegg på ”Wrist around the
table.” I tillegg var det 3 frie foredrag fra Norge. Takk for flott innsats!

Aktiviteter:
• I 2021 arrangeres symposium v/ Høstmøtet 2021 med tema
”Periprostetiske frakturer, tips and tricks. How do you do it?” med
foreleser Otto Schell Husby som foreleser om periprostetiske
frakturer i hoften, og Marianne Westberg som foreleser om periprostetiske frakturer i kne, etterfulgt av paneldebatt med representanter fra alle helseregionene.
• Vi oppfordret våre medlemmer til å delta, og en del av oss deltok,
på IRSA 2021, 10.-12. mai, som foregikk virtuelt fra Oslo, ledet og
organisert v/ tidligere leder av NFHKK, Stephan Røhrl. Dette ble et
bra møte med mye godt faglig påfyll og stor underholdningsverdi.
• Nordisk møte Trondheim ble avlyst pga pandemien
• Anbefalinger for god praksis. Stephan Røhrl har samarbeidet med
leder for leddregisteret Ove Furnes, i tråd med ønskene fra fjorårets
generalforsamling. Anbefalinger er i støpeskjeen.

Øyvind Håberg, Kristiansund sykehus besto FESSH eksamen som
eneste norske kandidat. Styret gratulerer!
Generalforsamlingen i FESSH ble avholdt digitalt 11.06.21. med
norsk delegat, Line Lied til stede.
2022 blir det kombinert møte med IFSSH i London, videre vil det bli
arrangert møter i Rimini 2023, Rotterdam 2024, Helsinki 2025 og
Basel 2026.

FESSH Academy 2021
FESSH Academy 2021 var planlagt i Budapest 2.-6. februar i år. På
grunn av smittesituasjonen ble det først utsatt til april, og er nå
planlagt 20.-23. oktober. Foreningen sender 4 deltagere som får
subsidiert kursavgiften. Også for 2022 vil foreningen få tildelt
subsidierte plasser. Søknad sendes styret innen 15.10.21.
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IFSSH

Norsk Spinalkirurgisk Forening

Rasmus Thorkildsen er norsk delegat i IFSSH. Neste møte vil finne
sted i London juni 2022, deretter Washington 2025.

Leder Jon Dahl

NFFHKs diplomkomite
En liste av norske håndkirurger som innehar vårt Diplom skal være
tilgjengelig på våre nettsider. Ved forrige årsmøte mottok Johanne
Korslund og Tor Johannes Slørdahl diplom. Nye diplomer innvilget i
løpet av 2020/21 kunngjøres av komitéen under årsmøtet.

Foreningens kvalitetsarbeid
Det er nå fire akkrediterte håndsentre i Norge; OUS-Rikshospitalet,
Haukeland, St. Olavs Hospital og UNN.
Det er norske håndkirurger med FESSH diplom ved OUS-Ullevål (John
Williksen), OUS-RH (Rasmus Thorkildsen og Ole Reigstad), Haukeland
(Cecilie Lind), St. Olavs Hospital (Adalsteinn Odinsson og Line Lied),
UNN (Hebe Kvernmo), SØM (Istvan Rigo) og Kristiansund sykehus
(Øyvind Håberg).

Websiden www.håndkirurgi.no
Webmaster for vår hjemmeside er Katrin Valen Ek. Vi har fått tilgang
til å redigere hjemmesiden selv, innenfor den layout som Legeforeningen sentralt har satt for nettsystemet sitt. Det har vært lite
aktivitet med kurs og kongresser og hjemmesiden har dermed også
vært litt ”i dvale” men framover kommer det nå endelig ny info og
oppdateringer. På nettsiden legges det ut informasjon om nye kurs,
samt annet av interesse for medlemmene. På websiden legges også
ut lister over medlemmer i foreningen, liste over hvem som innehar
diplom i håndkirurgi, samt referater og regnskap fra tidligere årsmøter. Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med tilbakemeldinger om bruk av websiden under årsmøtet.

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.
Ved forrige årsmøte var det ingen søkere.

Reisestipend
Statuttene finnes annonsert i NOP’en og på vår hjemmeside.
Prisen utdeles under årsmøtet i foreningen. Det var ingen søkere til
stipendet i 2020.

Beste håndkirurgiske foredrag
Prisen for det beste håndkirurgiske foredrag under høstmøtet 2020
ble vunnet av Asgeir Amundsen, med ”Revisjon av smertefull ulnahodeprotese til semi-constrained DRUJ artroplastikk.” Foredraget ble
også holdt fredag ettermiddag under Nofs kåring av beste frie foredrag.

Norsk Spinalkirurgisk Forening ble i fjor tatt opp som egen faggruppe
i NOF og har bidratt NOP´en som planlagt. OUS har publisert to
artikler, en om barneskoliose og en om bekkenleddssmerter. I år vil
Haukeland sende inn et bidrag til høstnummeret der de presenterer
resultatene fra en RCT på degenerativ spondylolistese med og uten
fiksasjon som nylig er publisert i New England Journal of Medicine.
Det er sjelden norske ortopeder får publisere i de største tidsskriftene
og det er et tegn på at det er mulig å drive høykvalitetsforskning
som forhåpentlig vil skape diskusjon internasjonalt også i Årsberetning
Norge.
NOP´en er ortopedisk forenings publikasjon og flere bør benytte
muligheten til å spre kunnskap om vårt fagfelt nasjonalt.
I skrivende stund vet vi ikke hvor mange abstrakt som blir sendt inn,
men vi får håpe den negative trenden fra i fjor snur. Medlemmene
har ihvertfall hatt tid til å bruke på dette under pandemien med redusert drift på mange sykehus og lite reisevirksomhet. Det er særlig
viktig at mange LIS oppfordres og støttes til å presentere resultater
og nye metoder fra de forskjellige avdelingene. Det er fin trening i
å holde foredrag og alltid interessant å vite hva som skjer på andre
sykehus.
Årets symposium omhandler degenerativ spondylolistese som i fjor
der ikke alle resultatene kunne presenteres. Foredragsholdere er Ivar
Austevoll fra Haukeland og Tore Solberg fra UNN. Møteleder vil være
Christian Hellum fra OUS.
På grunn av koronapandemien måtte årets ryggkurs i Svolvær avlyses og det ble derfor ikke holdt noe møte i spinalkirurgisk forening
der slik det var planlagt. Avlysningen av det kurset affisererte mange
LIS som av den grunn ikke får gjort ferdig sin spesialisering i
ortopedi. Nå vil det avholdes et kurs i høst og det er på høy tid.
NSKF er medlem av EuSSAB (European Spine Societies Advisory
Board), en samlingsplatform for spinalkirurgiske organisasjoner i
Europa. Årets planlagte møte utgikk og vil bli erstattet av et webinar
der Kay Müller fra UNN vil delta fra vår forening. Et fokusområde
har vært sertifisering av kirurger og sykehus med tanke på spinalkirurgi. Sertifisering av ryggkirurger nå blitt obligatorisk i flere land.
I Norge har det vært vanskelig å finne finansiering til å gjennomføre
denne utdannelsen. Det er synd for de kirurgene som har gjennomført utdannelsen har hatt stort utbytte av den. Dette hadde vi en
diskusjon om på fjorårets generalforsamling der det dessverre var
dårlig oppmøte, vi vil diskutere det igjen i år.
Samarbeidet med Svensk Ryggkirurgisk Forening og deres årlige
kurs i Sälen, ”Brainstorm in Snowstorm” vil forhåpentlig gjenoppstå
til vinteren og etter planen vil Christian Hellum fra OUS delta i
arrangementskomiteen. Svensk ortopedisk forening ønsker at vår
forening tar ansvaret for å arrangere dette kurset annethvert år i
fremtiden. Det vil vi diskutere på årets generalforsamling.

Fremtidsplaner

Under årsmøtet 2020 ble Jan Ragnar Haugstvedt utnevnt til
æresmedlem av foreningen.

Vi har tidligere diskutert behovet for sertifisering av ryggkirurger
i Norge, det har vist seg vanskelig å finansierekurs i utlandet og
krevende å arrangere egne kurs. Er det noen som vil jobbe videre
med det?

Det siste året har vært preget av reiserestriksjoner og avlyste kurs og
kongresser på grunn av smittesituasjonen. Aktiviteten i foreningen
har derfor vært veldig redusert.

Kontakten mellom de spinalkirurgiske miljøene er lite formalisert.
Det kan være formålstjenlig å styrke denne ved å ha felles møtepunkter f.eks. starte opp en månedlig nettundervisning.

Æresmedlem

Jobbe videre for et samarbeid med Svensk Ryggkirurgisk Forening.
Det har vært liten aktivitet i foreningen siste år og det er det flere årsaker til, men vi har hatt noe dialog på mail og et zoommøte i styret.
Undertegnede hadde planlagt en sosial samling med et noe mer
”lettbeint” faglig program på kveldstid under Høstmøtet, men det er
vanskelig å planlegge det med bestilling av lokale osv når vi ikke vet
i hvilken form årets møte holdes.
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Andre årsrapporter:

Norsk Ortopedpost
Redaktør Jørgen G. Andvig

Leger i ortopedisk spesialisering (LIOS)
Michael Pihl
• Ved Høstmøtet 2020 gjennomførte LIOS vellykket digitalt Pro-Con
symposium med temaet proksimal humerusfraktur.
• Det ble dessverre ikke delt ut LIOS Hederspris i 2020 grunnet
digitalt format, men vi vil videreføre denne tradisjonen i 2021.
• Under LIOS’ årsmøte ble det valgt ny kasserer, Eirik Christian
Andresen. Nytt styremedlem, Sara Tronstad samt representant i
spesialitetskommiteen, Bjørn Aubert Hjall.
• Til Høstmøtet 2021 har LIOS arbeidet med årets Pro-Con symposium.
• LIOS har videreført samarbeidet med de andre FUxx-gruppene og
har fulgt arbeidet med spesialistregler. Særlig har det vært jobbet
opp mot gjennomføringen av kurs under pandemien.
• Leder har representert LIOS ved enkelte av NOF sine styremøter.
• Nestleder i LIOS sitter i Faglandsrådet.
• LIOS har gjennomført styremøter 20. oktober, 21. juni, 21. august
og planlagt under høstmøtet.
• LIOS har opprettholdt medlemskontakt via Facebook og per mail.
Fulgt opp endringer i kursplan, gitt covid-situasjon, og informert
videre om disse.

Norsk Ortopedpost har fortsatt med fire årlige utgivelser. Bladet går
i økonomisk balanse med reklameinntektene.
Vi gleder oss over fine bidrag som gir faglig påfyll for leserne. Bidrag
fra faggruppene kommer gjerne etter flere purringer, men noen faggrupper utmerker seg med tidlig innlevering og da får redaksjonen
en lettere jobb og mindre utgifter til torpedovirksomhet. Spesiell
takk til Bente Ødegaard i Ødegaard Reklame for god hjelp til layout
og trykk! Spalter kommer og går litt etter innfallsmetoden i redaksjonen som i praksis er et opplyst despoti. Vi er stadig ute Årsberetning
etter mer
relevant stoff og håper foreningens medlemmer vil fortsette å holde
bladet relevant ved å sende inn faglig og utenomfaglig stoff til glede
for leserne i året som kommer.

Acta Orthopaedica
Greger Lønne
Acta eies av NOF (Nordic Orthopaedic Federation). Tidsskriftet styres
av to representanter fra Acta (editor og deputy editor) og 3 fra NOFs
Executive commitee. Fra 2021 er det vedtatt endringer i hvem som
utgir Acta. NOF avslutter samarbeidet med Taylor & Francis og går
over til Medical Journals Sweden. Det gir betydelig besparelser og
større frihet til påvirkning.

Nofs forskningsutvalg
Greger Lønne

Webredaktør
Ann Kristin Hansen

Forskningsutvalget står for kåringen av Nofs årlige stipendvinnere.
Det ble vurdert søknader for Nof-stipendet og Nof-LIS-stipend. Totalt
4 søknader.

Årsrapport fra nettredaktør for 2020-2021
Nettredaktør administrerer og oppdaterer nettsiden www.ortopedi.no
som ligger under www.legeforeningen.no. Nettsiden inneholder informasjon om Norsk ortopedisk forening, høstmøtet, Norsk Ortopedpost,
Acta Orthopaedica, kurs/konferanser, stipender og lenker til nettsidene til faggruppene i Norsk ortopedisk forening. Informasjon om styret
oppdateres hvert år etter Høstmøtet. Kurs/konferanser, stipender og
siste utgaver av Norsk Ortopedpost og Acta Orthopaedica oppdateres
fortløpende ila året.
Videre har foreningen en facebook-konto, @ortopedisk, som har
864 følgere. Her publiseres fortløpende informasjon om kurs og
konferanser, høstmøtet og andre fagrelaterte innlegg.
Foreningen har også en twitter-konto, @ortopedi_no, som hovedsakelig brukes i forbindelse med høstmøtet. Kontoen har 34 følgere.
Nettredaktør er redaktør for høstmøteboka. I 2021 ble abstraktportalen fra AppInConf brukt for innlevering og timeplanfesting av
abstrakter. AppInConf sin timeplanmodul ble brukt for å sette opp
program for høstmøtet. Høstmøteboka publiseres fra 2020 som
PDF på foreningens nettside og i konferanseapp, og har eget ISBNnummer. Symposieprogram og sakslister til årsmøtene publiseres i
PDF og et spesialnummer av Norsk Ortopedpost – HøstmøteNOPen.
Nettredaktør takker for fire flotte år i styret og overrekker stafettpinnen til ny nettredaktør.

Kvalitetsutvalget
Lars G. Johnsen 6. august 2021

Kvalitetsutvalget for perioden 2020/2021 har bestått av:
Kaare Midtgaard
Kjartan Koi
Jonas Meling Fevang
Lars G. Johnsen (leder).

Utvalget har jobbet med en sak i løpet av denne perioden
Ved generalforsamlingen til Norsk ortopedisk forening (Nof) 24.10.19
ble det enstemmig vedtatt at Nof skulle ta initiativ til å opprette,
organisere og vedlikeholde nasjonale prosedyrer på de vanligste
ortopediske tilstander (Sak 8.1/19). Nof ga deretter Kvalitetsutvalget
i oppgave å starte arbeidet med en nasjonal veileder innen ortopedi.
Arbeidet ble startet i desember 2020 og utvalget har siden dette
avholdt digitale møter der en har diskutert seg fram til en strategi for
å lage veilederen. Tanken er å lage en web basert versjon av denne.
Motivasjonen for å lage en samlet nasjonal veileder er:
1. Å
 sikre lik behandling av pasienter for ortopediske tilstander ved
norske sykehus.
2. Å
 lage et referanseverk ikke minst for utdanningskandidater innen
faget.
3. E n nasjonal veileder som kan være en kilde til fortløpende faglig
debatt i foreningen for eksempel under det årlige Høstmøtet.
I brev/epost datert 9/6-21 ba vi så faggruppene i Norsk Ortopedisk
Forening om å utarbeide 1-2 prosedyrer etter vedlagt mal. Prosedyrene kan velges fritt men vi oppfordret til å velge blant de prosedyrene
som forekommer hyppigst innen de respektive fagfelt. Fristen for å
komme med prosedyrer til 31.12.21.
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Videre søkte utvalget Legeforeningens kvalitetsfond om støtte til
illustrasjon av prosedyrene da en så for seg at det kunne oppstå
copyright problemer dersom en bruker illustrasjoner fra nettet.
Tanken var å engasjere et firma som lager medisinske illustrasjoner
på oppdrag (Hellevik Studio). Søknaden gikk igjennom og Kvalitetsutvalget fikk bevilget 100 000.- NOK til dette. Formannen i NOF har
i tillegg vært i dialog med firmaet SunSoft for å se på mulige digitale
løsninger. Dette blir en sak på årets Årsmøte i NOF.
Arbeidet med nasjonal prosedyrebok/veileder fortsetter etter hvert
som bidrag fra fagforeningene kommer inn og en tar sikte på lansering av forslag til løsning ved neste års Høstmøte.

UEMS – “Section of Orthopaedics and
Traumatology” “European Board of
Ortho-paedics and Traumatology”
Trude Basso
Ingen aktiviteter under koronaepidemien. Det begynner å komme
igang med Webinarer.

Årsrapport fra registrene:

Nasjonalt Register for Leddproteser
Leder Ove Furnes
Leddproteseregisterets årsrapport finnes i rapporten fra Nasjonal
kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd (http://nrlweb.
ihelse.net/) som ble sendt elektronisk til alle NOF-medlemmer
i juni 2021. Sykehusvise rapporter ble sendt til kontaktpersonene
i oktober 2020.
Mye av arbeidet ble gjort fra hjemmekontor. Den pågående COVID-19
pandemien har rammet de ortopediske pasientene ulikt. Protesekirurgi i hofte, kne og skulder ble i mars, april og mai 2020 redusert
til 54 % (3 145/5 592) av antallet proteseoperasjoner året før. Det
ble operert flere pasienter i løpet av høsten 2020 enn året før, men
ikke nok til å hente inn etterslepet. Resultatet ble 11,6 % færre proteseoperasjoner i 2020 sammenlignet med 2019. En diskusjon om
hvordan dette kan unngås ved en eventuell ny pandemi blir viktig.
Rapporteringen til Leddproteseregisteret er meget god og økende.
97,5 % av de primære hofteprotesene, 97,6 % av kneprotesene og
94,8 % av skulderprotesene blir rapportert. Rapporteringsgraden for
proteser i de mindre leddene er lavere.
Registersymposiet på høstmøtet i 2020 ble gjennomført web-basert
og hadde følgende to tema: Dokumentasjon av hofte og kneproteser.
Luftkvalitet på operasjonsstuer.
Leddproteseregisteret gjennomfører for tiden et kvalitetsforbedringsprosjekt sammen med Hoftebruddregisteret. Målet er å redusere bruk
av usementerte femurstammer til eldre pasienter. Vi anbefaler at alle
kvinner over 75 år får sementert lårbensprotese. I 2017 fikk 63 % av
kvinner over 75 år sementert lårbensstamme, i 2020 var det steget til
85 %. For stor andel kvinner over 75 år får stadig usementerte stammer.
Leddregisteret presenterte i 2018 for første gang interaktive
resultater på det nasjonale servicemiljøets nettside: https://www.
kvalitetsregistre.no/. Vi presenterer nå andel veldokumenterte hofteog kneproteser ved hvert sykehus, andel kvinner over 75 år operert
med sementert lårbensprotese, andel pasienter som fikk totalprotese
med slitesterke leddflater, etterlevelse av nasjonale retningslinjer
for antibiotikaprofylakse, andel ikke-reviderte hofte- og kneproteser
etter to og ti år (standard pasienter).
Sykehusvise operasjonsantall, sykehusvise revisjonsprosenter,
proteseresultater og dekningsgrad ble offentliggjort i juni 2021 på
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside:

Nasjonalt register for leddproteser | Nasjonalt servicemiljø for
medisinske kvalitetsregistre i registerets Årsrapport for 2021.
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). Sykehus
som har dårlig dekningsgrad bør gjennomgå sine rutiner for innsending av skjema til Leddproteseregisteret og på sin kodepraksis til
NPR for operasjoner i de aktuelle leddene.

Årsberetning

Av reoperasjoner registrerte Leddproteseregisteret opprinnelig kun
revisjoner der protesedeler ble fjernet eller satt inn. For å få oversikt
over viktige komplikasjoner, som proteseinfeksjon, abduktorsvikt i
hoften og periprostetiske frakturer, skal nå alle typer reoperasjoner
på ledd med proteser rapporteres til registeret, også lukket reposisjon av proteseluksasjoner og osteosyntese av frakturer der protesen
ikke skiftes.

Et system for registrering av PROM data for både hofte og kne er nå
utviklet i samarbeid med HEMIT (Helse Midt-Norge IT og Helse Vest
IKT) og tatt i bruk ved 27 sykehus. Resultatene er presentert i
Årsrapport 2021. Livskvalitet måles med EQ-5D-5L, smerte og funksjon med HOOS/KOOS. Videre måles aktivitet (UCLA), utdanningsnivå, alkohol- og røykevaner, høyde og vekt. 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 og en egen konsulent
er ansatt ved Leddproteseregisteret for å hjelpe sykehusene i forbindelse med oppstart.
Det elektroniske registreringsskjemaet for kirurgene vil ha samme
oppbygging som Korsbåndregisterets skjema. Skulderprotese- og
kneprotese-registeret har nå begynt elektronisk registrering og vi
oppfordrer sykehusene til å ta dette i bruk.
Nytt av året er register randomiserte studier (R-RCTer). ALBA studien
(beinsement med eller uten antibiotika ved primære totalproteser i
kne) startet inkludering i januar 2021 og målet er å inkludere 9 172
pasienter. Per 1. juli er 47 pasienter inkludert. Deltagelse forutsetter
web basert registrering i MRS (Medisinsk registreringssystem) på
Norsk helsenett. Vi har fått laget en randomiseringsløsning i MRS
ved hjelp av HEMIT. Dette er viktig infrastruktur for nye studier og blir
spennende for norsk ortopedi. Dette er vår dugnad og vi håper alle
sykehusene vil delta. ALBA studien er presentert i NOP’en 1-2021 og
vi oppfordrer alle sykehus til å delta. All registrering, randomisering
og oppfølging skjer gjennom Leddregisterets nye elektroniske
registreringsskjema. I forbindelse med studien har vi innført et skjema
for bakteriologi og resistensmønster ved revisjon for infeksjon,
forlenget sårsivning, smerte alene og aseptisk løsning. Skjemaet
sendes ut til kirurgen 3 uker etter revisjonsoperasjoner.
Vi vil minne om at Datatilsynet krever at samtykkeerklæringen
signeres av pasienten før operasjonene rapporteres til registeret,
og at samtykkeerklæringen lagres i sikkert arkivsystem. Den nye
forskriften for medisinske kvalitetsregistre som trådde i kraft
1. september 2019 åpner imidlertid for at opplysninger kan registreres
uten pasientens samtykke og at pasientene i stedet får rett til å
reservere seg mot at opplysninger blir registrert. Hoftebruddregisteret
har fått reservasjonsrett fra 1. juli 2021, men pasienter som opereres
med totalprotese for hoftebrudd må fortsatt undertegne skriftlig
samtykke og rapporteres til Leddregisteret.
Leddproteseregisteret vil i tiden fremover jobbe for at en slik
reservasjonsrett erstatter samtykkekravet for pasienter som skal
rapporteres til registeret.
Nasjonalt Register for Leddproteser samarbeider med en rekke sykehus på studier der registerdata benyttes. 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
Referansegruppen støtter at sykehus som har dårligere resultat
(høy revisjonsrate) enn forventet (outliers) for hofte- og kneproteser
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skal kontaktes for å høre om det er noe Leddproteseregisteret kan
hjelpe med og om sykehusene har gjort tiltak.
Det er også enighet om at sykehus som har operert proteser med påvist dårlige resultat må følge disse pasientene opp med regelmessige
kontroller. Spesielt gjelder dette proteser med sementerte Reflection
kopper med ikke-kryssbundet plast og Titan stammer, proteser der
det er benyttet dårlig beinsement (Boneloc/laviskøs CMW) samt
usementerte kopper og stammer med dårlig resultat. Det er laget en
egen anbefaling for oppfølging av proteser med økt risiko for revisjon
som finnes på vår nettside http://nrlweb.ihelse.net/. Det er også
laget en oppdatering for oppfølging av metall mot metall proteser og
anbefaling ved fraktur av keramiske hoder.
Vi takker alle landets ortopediske kirurger for god rapportering til
registrene og med ønske om fortsatt godt samarbeid!
Referansegruppen for Leddproteseregisteret, Hoftebruddregisteret
og Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd for
2020-2021 er:
Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge (Referansegruppens leder)
Ann Kristin Hansen, Helse Nord
Øystein Gøthesen, Helse Vest
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst
Representant fra (tjenesten) Helse Bergen og Universitetet i Bergen:
Jan-Erik Gjertsen.
Brukerrepresentant: Jostein Bildøy
Det er avholdt møte i referansegruppen i april 2021 (På Teams).

Nasjonalt hoftebruddregister
Jan-Erik Gjertsen
Komplett årsrapport for Nasjonalt Hoftebruddregister finnes i rapporten fra
Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd på https://
helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-leddproteser-og-hoftebrudd som ble sendt elektronisk til alle NOF-medlemmer i juni 2021.
Nasjonalt Hoftebruddregister inneholder nå data fra nesten 129 000
primæroperasjoner og mer enn 14 000 reoperasjoner. I 2020 ble
7 399 primæroperasjoner og 700 reoperasjoner rapportert til registeret. De siste to årene har det vært en markant nedgang i antall
rapporterte primæroperasjoner sammenlignet med tidligere år og
denne nedgangen er større enn det man kan forvente ut fra naturlige
variasjoner. Vi har heller ingen indikasjoner på at Covid-19 pandemien
har påvirket antallet hoftebrudd i Norge. Det er derfor sannsynlig at
rapporteringsgraden ved sykehusene er dårligere enn tidligere. Vi
ber om at alle sykehus fortsatt melder både primæroperasjoner og
reoperasjoner til registeret.
Den viktigste årsaken til lavere antall rapporterte pasienter er trolig
problemer med å innhente samtykke fra hoftebruddpasientene.
Dette vet vi har vært utfordrende og vi har hele tiden arbeidet for at
pasienten skal kunne registreres uten skriftlig samtykke. Den nye
helseregisterforskriften har åpnet opp for at kvalitetsregistre skal
kunne basere seg på reservasjonsrett i stedet for samtykke. I 2020
har Hoftebruddregisteret gjennomført en personvernkonsekvensutredning (DPIA). Etter anbefaling fra Personvernombudet i HelseBergen er denne nå godkjent. En av konklusjonene i denne utredningen
er at kravet om samtykke for registrering i Hoftebruddregisteret nå
fjernes. Videre rapportering til Hoftebruddregisteret baseres nå på at
pasientene har en reservasjonsrett slik at de i etterkant kan reservere
seg mot å være registrert. For å sikre at pasientene har en reell
reservasjonsrett er det derfor svært viktig at pasientene i forbindelse
med sykehusoppholdet får skriftlig og muntlig informasjon om Hoftebruddregisteret. Informasjonsskriv til pasientene er sendt til alle
avdelinger som opererer hoftebrudd. Det er viktig at denne informasjonen deles ut. I tillegg har alle rapporterende avdelinger mottatt
plakater med informasjon om Hoftebruddregisteret som vi ønsker
blir hengt opp på egnet sted i avdelingen. Pasienter med hoftebrudd
som opereres med totalprotese, og som meldes til Hofteregisteret,
må fortsatt undertegne skriftlig samtykke for at operasjonen skal
rapporteres.

I løpet av 2021 planlegges det overgang til elektronisk registrering
i stedet for utfylling av papirskjema. Registreringsløsningen er på
plass i MRS (Medisinsk registreringssystem i Norsk helsenett).
Kirurgene må registrere seg som bruker i Nasjonalt Hoftebruddregister i Norsk helsenett på falk.nhn.no før de skal registrere pasienter
første gang. Etter godkjenning kan en logge seg inn på mrs.nhn.no
og registrere pasienten i operasjonsskjemaet. Implantatene skal
etter overgang til elektronisk registrering skannes ved hjelp av
skannerprogrammet til Procordo. Det vil bli sendt ut instruksjoner
til sykehusene når oppstart for elektronisk rapportering nærmer
seg. Instruksjoner vil også bli lagt ut på https://helse-bergen.no/
nasjonal-kompetansetjeneste-for-leddproteser-og-hoftebrudd

Årsberetning

I forbindelse med overgang til elektronisk rapportering vil det
innføres noen nye variabler på operasjonsskjemaet. Dersom ventetid
fra brudd til operasjon oppgis å være lengre enn 48 timer vil en i
en nedtrekkmeny bli bedt om å angi en årsak til lang ventetid. For
udislokerte lårhalsbrudd (Garden 1 og 2) vil en bli bedt om å beskrive
om bakre tilt er mer eller mindre enn 20 grader.
Hoftebruddregisteret har siden 2017 presentert online interaktive
resultater. De interaktive resultater viser sykehusvise resultater og
er tilgjengelig på www.kvalitetsregistre.no. Resultatene har så langt
blitt godt mottatt og vi håper at de interaktive resultatene blir brukt
i kvalitetsforbedringsarbeid lokalt.
Hoftebruddregisteret har de siste årene gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt sammen med Hofteregisteret. Målet har vært å
redusere bruk av usementerte femurstammer til eldre hoftebruddpasienter. Hoftebruddregisteret har tidligere kommet med en anbefaling om å unngå usementerte femurstammer ved operasjoner for
hoftebrudd hos pasienter over 70 år. Det er derfor gledelig å se at
andelen usementerte proteser har sunket jevnt de siste årene. I 2020
var bare 4,2 % av hemiprotesene usementerte. Det er få sykehus som
nå rutinemessig bruker usementerte stammer ved operasjon med
hemiprotese.
Hoftebruddregisteret er fra 2018 representert i styret til Fragility
Fracture Network Norge som er en tverrfaglig organisasjon som
arbeider målrettet for å forebygge og behandle lavenergibrudd. Det
er ønskelig at Hoftebruddregisteret etter hvert kan brukes i enda
større grad i kvalitetsforbedringsarbeid ved å monitorere at pasienter
med hoftebrudd får anbefalt behandling. Vi håper å kunne utvide
Hoftebruddregisteret til å inkludere også variabler som liggetid,
mobilisering på sykehus, fallforebygging, osteoporosebehandling,
medisinske komplikasjoner i forbindelse med sykehusoppholdet og
omsorgsnivå etter utreise. Trolig vil registrering av nye variabler i
Hoftebruddregisteret kunne gjennomføres ved innføring av et nytt
elektronisk registreringsskjema som fylles ut av lege eller sykepleier
ved utreise.
Nasjonalt Hoftebruddregister samarbeider med en rekke sykehus
om studier med både nasjonale 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 https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-forleddproteser-og-hoftebrudd
Takk til alle ortopeder for god rapportering og med ønske om fortsatt
godt samarbeid!
Referansegruppen for Leddproteseregisteret, Hoftebruddregisteret
og Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd for
2020-2021 er:
Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge (Referansegruppens leder)
Ann Kristin Hansen, Helse Nord
Øystein Gøthesen, Helse Vest
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst
Representant fra (tjenesten) Helse-Bergen og Universitetet i Bergen:
Jan-Erik Gjertsen.
Brukerrepresentant: Jostein Bildøy
Det er avholdt møte i referansegruppen i april 2021 (På Teams).
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Nasjonalt korsbåndregister
Håvard Visnes
Korsbåndregisterets ledelse og sekretariat er stolte av å kunne
presentere registerets rapport for 2020. Rapporten inneholder
mange av de samme tabellene og figurene som tidligere. Data fra
korsbåndregisteret blir i tillegg presentert i en rapport presentert
av SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) hver høst
hvor hensikten er å forenkle terminologi for å gjøre det lettere å lese
også for pasienter.

Korsbåndregisteret skal være nyttig for kirurgene. Hvert enkelt sykehus får sine egne tall tilsendt, og vi står også til disposisjon dersom
dere har flere spørsmål. Styringsgruppen har i 2020 bestått av Jon
Olav Drogset, Lars Engebretsen, Stig Heir, Mette Andersen, Ove
Furnes, Jonas Meling Fevang og brukerrepresentant Jostein Bildøy.
En spesiell takk til alle som leverer inn skjema.
Forskning er viktig og det har i 2020 også vært produsert mye bra.
Vi er veldig stolte over en doktorgrad med utgangspunkt i registeret i
2020: Søreide E. ”On aspects of intra-articular ligament reconstruction.”
2020 University of Oslo; Oslo, Norway.

Vi er veldig glade for entusiasmen rundt korsbåndkirurgi og all
forskning på dette tema.
Det største fremskrittet i 2020 er at det er blitt utarbeidet ”beste
kliniske praksis for behandling av fremre korsbåndskader.” Hensikten
med arbeidet er, så langt det er mulig, å utvikle en nasjonal enighet
som definerer beste kliniske praksis. I vårt fag vil det alltid være
variasjon, men man ønsker så lite variasjon som mulig og variasjonen
må være evidens basert. Initiativet er tatt fra Nasjonalt Korsbåndregister i samarbeid med Norsk Artroskopiforening. Myndighetene
ønsker at nasjonale medisinske registre skal ta en aktiv rolle vedrørende kvaliteten på behandlingen i landet via kvalitetsindikatorer.
I Korsbåndregisteret er det revisjonsrate etter 8 år og bruk av antibiotika som til nå har vært definert. Vi ser på muligheten til å utvide
dette. En ny kvalitetsindikator kan defineres til andelen elektive
pasienter som har fått gjennomført fysioterapi.
Nye operasjonskoder er innført fra 1. januar 2021 og finnes allerede
elektronisk i kodeverket. Fordelen med dette er at det nå er blitt
egne og mer presise koder for revisjonsinngrep. Dette gjør at presisjonen blir bedre og på sikt kan man også få større differensiering
i betalingen for komplekse inngrep.
På grunn av korona pandemien har 2020 vært et utfordrende år
for elektiv ortopedisk kirurgi. Noen har brukt perioden til kvalitetsprosjekter mens andre har grepet fatt i utfordringen med elektronisk
skjema. Vi vil også minne om at vi gjerne bidrar på alle måter for
å hjelpe sykehus med denne overgangen. Innsending av skjema til
korsbåndregisteret er obligatorisk og en pålagt tjeneste. Dekningsgrad analyser som er gjort for årene 2017 og 2018 viser hvor stor
andel av operasjonene som er meldt til registeret. Denne var 85,5 %
noe som i utgangspunktet er akseptabelt, men vi ønsker over 90 %.
Vi har gjennomført et datakvalitetsforbedringsprosjekt i 2020 som
viser at det ikke er andre feilkilder enn manglende rapportering.
I 2020 er det registrert 1622 primære korsbåndoperasjoner og 84
revisjoner. Dette er naturlig nok en nedgang fra fjoråret (1918/154).
Vi kommenterte i fjor at insidensen av primære rekonstruksjoner er
klart økende hos jenter i aldersgruppen 10-19 år. Dette har gitt flere
oppslag i media om tema og er et område som fortjener vedvarende
økt fokus.
Bruken av patellarsenegraft er fortsatt økende, og utgjør nå 69,4 %
av alle operasjonene.
Det har de siste årene har det blitt kommentert at det er blitt vanligere å suturere en skadet menisk (figur 7) samtidig med en primær
korsbåndoperasjon. I 2011 ble litt over 20 % suturert, mens det har
vært gradvis økende til 55,6 % i 2020. Effekten av denne endringen
har så langt vært vanskelig å måle, men resultatene vil kanskje
medføre mindre artrose på sikt. I det nye elektroniske skjema vil
flere detaljer om både rotskader og ramplesion av meniskene være
lettere å identifisere.
Rapportering av pasienter som har gjennomgått en annen operasjon
på samme kne etter en korsbåndsoperasjon er fortsatt alt for lavt.
Det er for eksempel for hele landet kun meldt inn to postoperative
infeksjoner i 2020. Registeret ber den enkelte kirurg om å forbedre
denne praksisen.
Det har det siste året fra registerets side blitt overført variabler, som
pasienten kan fylle ut, fra kirurg skjema til pasient skjema. Dette
gjelder høyde, vekt, snu/røyk, skadedato og aktivitet ved skade, og
det vil naturlig nok kunne lette arbeidet med skjemaene for kirurgene.

Årsberetning
Nasjonalt barnehofteregister
Trude Gundersen
ÅRSRAPPORT NASJONALT BARNEHOFTEREGISTER 2020
2020 har vært et år med mye aktivitet i registeret. Alle sykehus
rapporterer i elektronisk løsning i MRS, og det virker som de aktuelle
sykehus har fått på plass løsninger for rapportering. Vi har også spesielt
bedt kontaktpersonene ved hvert sykehus om å etter-registrerer de
som mangler, ved årsslutt. Vi håper dette vil gjøre at vi får med de
fleste av barna som skal registreres.
På høstmøte 2020 hadde vi et flott symposium, med gjennomgang
av nasjonale anbefalinger for diagnostikk, behandling og oppfølging
av barn med hofteleddsdysplasi, Calvè-Legg Perthes (CLP) og epifysiolyse i hoften, og der var svært god deltagelse. Fagrådsmedlemmer
fra registeret hadde i forkant jobbet godt for å komme frem til gode
anbefalinger og der ble noen fine diskusjoner under symposiet. Målet
er at anbefalingene etter hvert skal kunne publiseres i en nasjonal
veileder for behandling i barneortopedi og vi synes det er flott at
registeret nå kan brukes for å utvikle slike anbefalinger.
Vi har lenge hatt et mål at registeret skal samle inn PROM data på
pasientene. Det har tatt tid å få oversatt og validert PROMIS-25-Ped
versjonen, men dette er nå på plass. Vi hadde derfor første utsendelse
av PROM-data fra registeret i november. Grunnet noe vansker med
elektronisk utsendelser, ble denne første utsendelsen gjennomført
på papir. Mange har svart. I fortsettelsen vil PROM data sendes ut
direkte fra MRS, og de av dere som har lagt inn skjema de siste
månedene, vil se at der er kommet et nytt felt i skjema, der man
må registrere den forelderen/foresatte som skal motta det elektroniske spørreskjema. I løpet av mai 2021 vil disse utsendingene gå
automatisk til den forelderen som er registrert. Vi er et av de første
nasjonale registre som bruker denne løsningen, så der vil muligens
komme endringer underveis. Vi er glad for at dette endelig er på
plass, og vil kunne gi oss mye, ny informasjon om disse pasientene.
Mot slutten av 2020 fikk registeret varsel om at vi ville miste status
som nasjonalt kvalitetsregisteret. Vi fikk imidlertid mulighet for et
innlegg i Interregional arbeidsgruppe, der vi fikk forsvare vår posisjon. Arbeidsgruppens konklusjon var at vi får beholde status som
kvalitetsregister videre, men under forutsetning av at vi mer aktivt
driver med kvalitetsforbedringsarbeid. Vi vil derfor i løpet av 2021
jobbe ved hvert enkelt sykehus for å få ned tiden fra symptom til
diagnose og behandling for CLP og epifysiolyse. Målet er å komme
under 6 uker. For å få dette til skal vi jobbe tettere med kontaktpersonene på hvert sykehus, for å se på forhold som øker tiden. Vi må
også jobbe opp mot primærhelsetjenesten, for at de raskest mulig
henviser de aktuelle pasientene til oss. Vi håper alle stiller seg
positiv til dette arbeidet.
Voksenhofte hadde også sitt første fulle år med registrering. Vi ser
av tallene at der er en økende rapportering av både skopiske og åpne
hofte operasjoner hos unge voksne. Spesielt den åpne hoftekirurgien
i denne pasientgruppen, er sentralisert på få sentre, slik at den
største utfordringen er å få med alle som gjør skopiske prosedyrer
i hofteleddet. Noe av dette gjøres også ved private klinikker, men vi
har som mål å få med disse også. PROM data for denne pasientgruppen er ferdigstilt og vil så snart det er klart sendes ut elektronisk
via MRS.
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Andre årsrapporter:

Årsrapport Spesialitetskomiteen
Året har vært preget av koronapandemien. Ny komite ble valgt i
fjor med stor utskifting. Det har vært avholdt et elektronisk halvdagsmøte med fordeling av oppgaver. Det er planlagt fysiske møter ut
over høsten. Fysiske møter inkludert tilsynsbesøk er avgjørende for
komiteens arbeid og legitimitet.
Søknadsbehandlingen om godkjenning som utdanningsinstitusjoner
er ikke ferdig og det mangler fremdeles dokumentasjon fra enkelte
sykehus.

Årsberetning

Tilsynsordning er ikke etablert, og uttrekk fra kompetanseportalen
er ment å ta over for SERUS rapporter. Dette har ikke kommet i gang.
Komiteen jobber fremdeles med dette.
Det er et stort press for at kurs skal gjøres elektroniske. De fleste
kurs i ortopedi har praktiske øvelser som sentrale for utbytte, og det
er derfor mindre aktuelt. Praktiske kurs er kommet i gang. Det er
ønske om at enkelte kurs gjøres hybride, enten som en digital del
og deretter en oppmøtesamling, eller at det er mulig å delta digitalt
dersom kurset avholdes fysisk. Komiteen samarbeider med Regut og
kurskomiteene om dette.
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