
 

Norsk karkirurgisk forening (NKKF) 
Norwegian Society for Vascular Surgery 

Årsberetning for NKKF 2017-2018 
 
Leder:    Øystein Hovi Rognerud, OUS HF, Oslo 
Sekretær:   Øyvind Skoe, Ahus, Lørenskog 
Kasserer:   Shakil Aslam, Sykehuset i Østfold HF, Kalnes 
Styremedlem:   Synnøve Seljeskog, Sykehuset Innlandet HF, Hamar 
Styremedlem:   Einar Andre Brevik, Sykehuset Innlandet HF, Hamar 
FUNK-medlem: Karin Solli, HUS, Bergen 
Vara:   Toril Rabben, OUS HF, Oslo 
 
Fra 1.  januar 2018 tok det nye styret over. Det er et ungt styre, og kontinuitet sikres ved at 
avtroppende leder sitter ytterligere to år som styremedlem, avtroppende leder for denne 
perioden er Einar André Brevik. 
 
FUNK-medlem vedtatt ved ekstraordinært årsmøte 2018 
Under NKKFs Vintermøte 2018 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte. Under dette 
ekstraordinære årsmøtet ble det vedtatt å innlemme FUNK-medlem som fullverdig 
styremedlem i NKKFs styre. 
 
Styremøter 
Styret hadde fire styremøter og ett arbeidsmøte via Skype i 2017, i 2018 blir det totalt 5 
styremøter. 
 
Medlemmer (oppdatert 4. september 2018); tilnærmet uendret siste to år. 
159 medlemmer, hvorav 32 kvinner:  

102 yrkesaktive spesialister 
19 ikke spesialister 
38 pensjonister 

I tillegg har foreningen 18 assosierte medlemmer (13 menn, 5 kvinner) 

Økonomi 
Årsregnskapet for 2017 avsluttes 31.12.17. NKKF har brukt Lars Vasli som regnskapsfører. 
Revisor er RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen. Regnskap, revisorberetning og fremtidig 
budsjett fremlegges på Årsmøtet. 
 
Foreningens økonomi er i positiv vekst og tilfredsstillende. Tilskudd fra Legeforeningen har 
vært stabil og basert på medlemstall. NKKF har økt totalomsetningen de senere år som følge 
av økt aktivitet, bl.a. i ved Høstmøtet og Vintermøtet.  
 
NKKF har som satsningsområde å bli mer synlig på nett med etablering av egen nettside i 
2018. Det er ikke beregnet store kostnader med etableringen av dette, da utvikling av 
nettsiden er gave fra bruker. 

 
Forskningsutvalget ble formelt valgt på NKKFs årsmøte i oktober 2016. Årsmøtet har årlig 
besluttet å dekke møtekostnader i Forskningsutvalget for henholdsvis 2017 og 2018. 
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Foreningens utvalg 
Kvalitetsutvalget: Sven Ross Mathisen (Sykehuset Innlandet), Thorbjørn Jonung (Haukeland 
universitetssjukehus), Peter Stavis (Vestre Viken). 
 
DRG/kodeutvalget: Torbjørn Dahl (St Olavs Hospital), Otto Sundhagen (Oslo 
universitetssykehus), Odd Grenager (Sykehuset i Østfold). 
 
Valgkomitéen: Thomas Hayes (Sykehuset i Vestfold), Mehdi Sahba (Sykehuset i Østfold), 
Torbjørn Dahl (St Olavs Hospital). 
 
Spesialitetskomitéen: Frode Aasgaard (leder, representant Helse Midt), Ramez Bahar 
(representant Helse Nord), Antonio Rosales (representant Helse Sør-Øst), Henrik Halvorsen 
(representant Helse Vest), Andreas Nygaard (Ylf-representant). Vararepresentanter: Øyvind 
Risum (Oslo Universitetssykehus), Thorbjørn Bakken (Sykehuset i Vestfold), Egil Hafstad 
Gleditsch (Vara Ylf). Ylf-representantene velges av Yngre legers forening selv 
 
NKKFs forskningsutvalg: Erney Mattsson (leder, St Olavs Hospital), Jarlis Wesche (Akershus 
universitetssykehus), Thorbjørn Jonung (Haukeland universitetssjukehus), Gustav Pedersen 
(Haukeland universitetssjukehus), Knut E. Kjørstad (Universitetssykehuset Nord-Norge), 
Morten Vetrhus (Stavanger universitetssykehus), Kirsten Krohg-Sørensen (Oslo 
Universitetssykehus Rikshospitalet), Antonio Rosales (Oslo universitetssykehus Aker), Jonny 
Hisdal (Oslo Universitetssykehus Aker – annet fagfelt) og representant fra NKKFs styre som 
fungerer som sekretær. 
 
Representasjon: 
NORKAR: Toril Rabben (Oslo universitetssykehus), vara Einar André Brevik (Sykehuset 
Innlandet). 
UEMS: Beate Viddal (Stavanger universitetssykehus) og Jarlis Wesche (Akershus 
universitetssykehus). 
ESVS: Erney Mattsson (St Olavs Hospital) 
EVST (ESVS trainee): Norge har under 10 LIS representert, og derfor ingen representant. 
Etter bestemmelse ved det ekstraordinære årsmøtet 2018 (se eget punkt), så har 20 
utdanningskandidater blitt meldt inn i EVST og dette betyr at det ved Høstmøtet 2018 vil bli 
avholdt valg av representant til EVST. 
Nordic Diabetic Forum: Torbjörn Jonung (Haukeland universitetssjukehus) 
 
Videre arbeid etter Carotisstudien 
Carotisstudien ble publisert i EJVS høsten 2017 (http://www.ejves.com/article/S1078-
5884(17)30449-5/fulltext). I etterkant har NKKFs styre og Forskningsutvalget vært aktive 
mot aktuelle politiske og faglige institusjoner med det forestående arbeidet med pakkeforløp 
hjerneslag. Dette pågår fortsatt. 
 
NKKFs Forskningsutvalg 
Forskningsutvalget ble oppnevnt og formalisert med vedtektsendring på Årsmøtet 2015. 
Erney Mattsson (St Olavs Hospital) er valgt leder. Det leveres egen årsrapport fra 
Forskningsutvalget. Se eget vedlegg for årsrapport 2017-2018. 
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Høstmøtet 2017 
Årets karkirurgikurs var «31685. Fossa inguinales, en achilleshel?»  
Kurset ble arrangert av Karkirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Aker.  
 
NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med V-TECHs holdt av utdanningskandidat 
gikk til Anne Helene Krog et.al. (Oslo universitetssykehus Aker) for foredraget «Peroperativ 
hormonell stressrespons ved laparoskopisk sammenlignet med åpen aortobifemoral bypass». 
 
NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med BBrauns gikk til Henrik Halvorsen 
(Haukeland universitetssjukehus) for foredraget «En enklere metode for staging av BEVAR». 
 
Det ble for femte gang avholdt et faglig symposium. Temaet var «Fremtidens karkirurgi i 
Norge». Faglig innlegg av professor Julian Scott (University of Leeds; UEMS), Beate Viddal 
(Stavanger universitetssykehus, leder spesialitetskomiéen karkirurgi), Arne Seternes (St Olavs 
Hospital). 
 
For tredje gang arrangerte NKKF et minisymposium om stentgraft-komplikasjoner og som 
tidligere ble dette veldig godt mottatt. Derfor vil dette bli en årlig begivenhet og denne 
oppgaven vil rullere mellom de ulike universitetssykehusene. For 2018 vil ansvarlig være 
Universitetssykehuset Nord-Norge. 
 
Det var 20 frie foredrag under Høstmøtet 2017, sammenlignet med 21 i 2016, 30 i 2015, 28 i 
2014, 20 i 2013, 26 i 2012, 26 i 2011, 21 i 2010. 
 
Vintermøtet 2018 
Norsk karkirurgisk forening (NKKF) avholdt sitt 28. årlige Vintermøte 1.-4. mars 2018 i 
Trysil. Karkirurgisk avdeling Sykehuset i Østfold HF stod for det faglige programmet med 
tema «Noe nytt om det dype, venøse systemet?» og tilleggstema «Interessante, karkirurgiske 
problemstillinger». Internasjonale foredragsholdere var Gunnar Plate (Helsingborg Sjukhus), 
Jacob Budtz-Lilly (Aarhus Universitetshospital) og Peter Neglén (Professor Emeritus). 
 
NKKF sin pris for beste frie foredrag ved utdanningskandidat i samarbeid med MicroMed 
gikk til Benedicte Skaug Hansen et.al. (Sykehuset i Vestfold) for deres presentasjon 
«Gjennomgang av Supera, Abbott Vascular, ved SiV HF Tønsberg siden oppstart juni 2016» 
 
NKKF sin pris for beste frie foredrag i samarbeid med V-TECHs gikk delt til Sven Ross 
Mathisen og Einar André Brevik, (begge Sykehuset Innlandet Hamar) for deres 
presentasjoner, henholdsvis “EVAS ved Sykehuset Innlandet HF - Hamar” og “Resultater 
etter EVAS-konvertering ved SI HF – Hamar”. 
 
Det ble også arrangert et NORKAR-symposium. 
 
Ved siden av et godt faglig program var det flere sosiale sammenkomster med blant annet 
uoffisielt karkirurgisk mesterskap i bowling, bowling for barna, bading og ski. Det var over 
100 besøkende, inkludert utstillere, kursdeltagere, foredragsholdere og NKKF-medlemmer 
med familie. 
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Vintermøtet 2019 skal arrangeres 13.-17.mars 2019 ved Vestlia Resort, Geilo.  
Karavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus står for det faglige innholdet. Nytt av året 
er at Vintermøtet 2019 vil være én dag ekstra sammenlignet med tidligere år. 
 
NKKF på nett 
Foreningens nettside har lenge vært på Legeforeningens platform: 
www.legeforeningen.no/nkkf . Publiseringsverktøyet oppleves lite brukervennlig, derfor har 
styret ofte kun benyttet seg av epost-klienten til Legeforeningen for utsendelse av informasjon 
til medlemmene. 
NKKF har også en Facebook-side ( www.facebook.com/norskkarkirurgiskforening ). Denne 
oppdateres jevnlig med informasjon om arrangement, kongresser, publikasjoner og annen 
relevant informasjon for medlemmene. Siden har 325 «liker» (jevn økning siste fem år: 83 i 
2014, 135 i 2015, 239 i 2016 og 296 i 2017).  
 
NKKF disponerer også www.karkirurgi.org og www.carotis.no 
 
En stor og viktig satsning for NKKFs styre i perioden har vært opprettelse av en egen nettside 
for NKKF uavhengig av Legeforeningens platform. Denne vil etter planen presenteres for 
medlemmene under Høstmøtet 2018 og umiddelbart tas i bruk som offisielt 
kommunikasjonsverktøy for medlemmene, med fortsatt bruk av epost-klienten til 
Legeforeningen i tillegg, dersom dette vedtas på Årsmøtet 2018. 
 
Ekstraordinært Årsmøte 2018 
Under Vintermøtet i mars 2018 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte. Dette hadde tre 
hovedsaker: 
1 – innlemming av FUNK-representant som fullverdig styremedlem i NKKFs styre. 
Enstemmig vedtatt av Årsmøtet. 
2 – NKKF skal sponse alle utdanningskandidater i karkirurgi med medlemsskap i EVST. 
Enstemmig vedtatt. 
3 – Frode Aasgaad (St Olavs Hospital) ble enstemmig foreslått som spesialitetskomitéen i 
karkirurgis leder. Dette ble meddelt Legeforeningen. 
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Årsrapport fra Forskningsutvalget 2017-2018 
Norsk karkirurgisk forening 

 
 
Rapporten gjelder oktober 2017 – oktober 2018 
 
Forskningsutvalget har under året hatt to fysiske møter i tilknytning til Høst- og Vintermøtet, 
henholdsvis 2017 og 2018. Foskningsutvalget har ved disse arrangementene hatt som sitt 
ansvar å velge de to beste presentajonene under de nasjonale møtene. 
 
Det har mellom disse møtene vært kontakt via epost og Skype. 
 
En hovedsak under året har vært å gjennom diskusjon optimere studieprotokollen for 
ABANDIA- 
studien. Denne studien har som hensikt å vurdere betydningen av skjult diabetes ved 
intervensjon/operasjon rettet mot utposinger på hovedpulsåra.  
Studien har nå begynt og koordineres via Haukeland universitetssjukehus. Nasjonal 
koordinator er dr Gustav Pedersen. ABANDIA-studien kommer til å generere ny kunnskap 
innen karkirurgi på et 
internasjonalt nivå. 
 
I tillegg så har åtte nye forslag blitt vurdert som etterfølgere etter ABANDIA-studien. 
Forskningsutvalget har redusert dette til to endelige forslag og hvilket forslag av disse som 
blir nasjonal studie for 2019 vil bli endelig vurdert under Høstmøtet 2018. 
 
Vår første studie (Carotisstudien), som så på timing fra indekshendelse til carotiskirurgi, har 
fått oppmerksomhet utover det karkirurgiske miljøet. 
Det karkirurgiske miljøet i Norge har blitt invitert til ekspertgruppemøte omkring 
pakkeforløp hjerneslag. Det er vår nasjonale koordinator i Carotisstudien dr Knut E. Kjørstad 
som har vært representant for Forskningsutvalget og NKKF i denne sammenheng. Vårt 
standpunkt er at det i pakkeforløpsbeskrivelsen skal inngå at pasientene skal ha 
bildediagnostikk av halskar innen 24 timer etter innleggelse. Hvis dette blir en endelig 
anbefaling, så kommer det å påvirke carotiskirurgien i Norge i lang tid fremover. 
 
Prof. Erney Mattsson 
Leder Forskningsutvalget  
 


