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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 
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 og disse gikk til Torbjørn Bakken 
 
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) 
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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-foreningers-medlemsrapporter/ 

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 pandemien. 
 
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. Ylf-representantene 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. 
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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. 


