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Årsberetning for NKKF 2019-2020
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Økonomiansvarlig
FUNK-representant:
Styremedlem:
Nettansvarlig:

Øystein Hovi Rognerud, OUS HF Aker, Oslo og SiV HF, Tønsberg
Tord Skaaraas, Sykehuset Østfold HF, Kalnes
Karin Solli, Sykehuset Østfold HF, Kalnes
Shakil Aslam, Sykehuset i Østfold HF, Kalnes
Linn Å. Nyrønning, St Olavs hospital, Trondheim
Toril Rabben, OUS HF Aker, Oslo
-ledig-

Styret har sittet siden 1. januar 2020. Det skal velges nytt styre under NKKFs årsmøte 2021.
Nytt styre 1.januar 2020
Under NKKFs årsmøte 2019 ble det valgt nytt styre på bakgrunn i endring i sammensetning
av styret fra årsmøtet 2018 (Vedtekter §3Hø-2): Styret består av leder, nestleder, sekretær,
økonomiansvarlig og tre styremedlemmer, hvorav ett styremedlem skal være FUNKrepresentant. Det velges ikke varamedlemmer. Alle styrets posisjoner velges særskilt.
Norge februar 2020 til d.d. – koronapandemien
Vintermøtet 2020 ble avlyst grunnet pandemien.
Ingen internasjonale kongresser eller møter ble gjennomført med oppmøte i perioden mars
2020 til Høstmøtet 2020. Enkelte internasjonale kongresser og møter ble gjennomført som
webinar.
Styremøter for perioden 2019-2020
Styret har hatt tre offisielle møter i hele perioden januar 2020 til Høstmøtet 2020, men har hatt
jevnlig kommunikasjon via epost og telefon.
Medlemmer, oppdatert 1.september 2020:
Tallet i parentes representerer tall for 1.september 2019.
170 medlemmer (166)
109 yrkesaktive spesialister (102)
21 yrkesaktive ikke-spesialister (22)
36 pensjonister (46)
I tillegg har foreningen 16 assosierte medlemmer (19).
Kilde: https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/fagmedisinskeforeninger/fagmedisinske-foreningers-medlemsrapporter/
Økonomi
Årsregnskapet for 2019 ble avsluttet 31.12.19. NKKF har brukt Lars Vasli som
regnskapsfører. Revisor er RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen. Regnskap, revisorberetning og
fremtidig budsjett fremlegges på NKKFs årsmøte under Høstmøtet 2020.
Foreningens økonomi er god. Tilskudd fra Legeforeningen har vært stabil og basert på
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medlemstall, som har vært noe økende. De senere år har NKKF har hatt en noe økt
totalomsetningen som følge av økt aktivitet, bl.a. ved Høstmøtet og Vintermøtet. For 2020 var
det veldig lite aktivitet grunnet koronapandemien.
NKKF har ikke gått på noe økonomisk tap som følge av avlysningen av Vintermøtet 2020.
Forskningsutvalget ble formelt valgt på NKKFs årsmøte i oktober 2016. Årsmøtet har årlig
besluttet å dekke møtekostnader i Forskningsutvalget for henholdsvis 2017, 2018, 2019 og
2020. I tillegg bevilget NKKF en økonomisk engangsgaranti for dekning av utgifter i
forbindelse med nasjonalt møte for kontaktpersonene i ABANDIA-studien. Dette møtet fant
sted på Gardermoen i januar 2020.
Foreningens utvalg
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. Ylf-representantene velges av Yngre
legers forening selv.
Vararepresentanter: Torbjørn Bakken (Sykehuset i Vestfold)
Legeforeningen har etterlyst ett varamedlem til, som skal oppnevnes innen utgangen av 2020.
NKKFs forskningsutvalg: Erney Mattsson (leder, St Olavs Hospital), Jarlis Wesche (Akershus
universitetssykehus), 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.
Sommeren 2019 gikk Thorbjørn Jonung (Haukeland universitetssjukehus) ut av NKKFs
forskningsutvalg. NKKF mottok den triste beskjeden om at Gustav Pedersen (Haukeland
universitetssjukehus) gikk bort kort tid før Høstmøtet 2020. Hans oppgave som koordinator
av ABANDIA-studien er overtatt av dr Iren Drange Hjelle (Haukeland universitetssjukehus).
Representasjon:
NORKAR-representant i NKKFs styre: Toril Rabben (OUS HF Aker).
UEMS: Beate Viddal (Stavanger universitetssykehus) og Jarlis Wesche (Akershus
universitetssykehus). Valgt på NKKFs årsmøte 2018, sitter to år av gangen.
NKKFs styre har foreslått at valget utsettes til 2021.
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.
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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 2019-2020.
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 2019
Årets karkirurgikurs var «Mesenteriell iskemi»
Kurset ble arrangert av Karavdelingen, Oslo Universitetssykehus Aker.
NKKF sin pris for beste frie foredrag gikk til Kirsten Krohg-Sørensen (OUS HF
Rikshospitalet) for foredraget ”Langtids overlevelse etter thorakoabdominal aortakirurgi”.
Tema for NKKFs symposium var krav til endovaskulær kirurgi for utdanningskandidater i
karkirurgi. Det var 10 frie foredrag i karkirurgi under Høstmøtet 2019.
Vintermøtet 2020
Avlyst.
Det var planlagt til 11.-15.mars 2020 ved Vestlia Resort, Geilo, og karavdelingen ved
Stavanger universitetssjukehus HF hadde planlagt det faglige innholdet med nasjonale og
internasjonale foredragsholdere.
Dersom Vintermøtet 2021 gjennomføres som planlagt i uke 11, 2021, så kommer det tiltenkte
programmet for Vintermøtet 2020 til å gjelde for 2021 og karavdelingen ved Stavanger
universitetssjukehus HF gjennomfører det faglige programmet.
Nasjonal tjeneste i karkirurgi
Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi – norsk venøs insuffisiens
(NOVI).
NOVI drives i samarbeid med alle karkirurgiske avdelinger i Norge og administreres av
karavdelingen ved OUS Aker. NKKF jobber aktivt med å støtte denne tjenesten, som er
eneste nasjonale tjeneste innen karkirurgi i Norge.

