
8.5 Årsrapport fra Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi 

Styret i NFGK har i 2017 bestått Ole H Sjo (leder), Anders Husby, Caroline Sagatun, Hanne Skoglund, Håvard 
Thorsen og Usman Saeed (LIS-representant) 
Som vararepresentanter: Hilde Gregussen, Jon Hjorthaug og Per Even Storli (valgt i 2016 etter frafall). 

Det er avholdt ordinære styremøter den 28.01.17 (Legenes Hus), 20.04.17 (Gardermoen) og 07.09.17. (Lillestrøm). 
Det vil også bli avholdt et styremøte 24.10.17. i forbindelse med Høstmøtet. Forøvrig har arbeidsformen vært pr. e-
post og telefon.  

Revisorer:  
Foreningens regnskap føres av Azets Insight AS og revideres av Kjelstrup & Wiggen ANS. Det er regnskapet for 
2016 som fremlegges i revidert form til årsmøtet.  

Valgkomite:  
For perioden 2016 – 2017 består valgkomiteen av: Kristoffer Lassen (leder), Hans-Olaf Johannessen og Jon-Helge 
Angelsen.  

Spesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi 2014-2017  
Spesialitetskomiteen oppnevnes av sentralstyret etter forslag fra NFGK. Komiteen ble valgt på årsmøtet 2013, er 
justert i løpet av siste året og består nå av: Arne Færden (leder), Jorun Sandvik, Uwe Conrad Agledal, Kristian Eeg 
Storli, Elin Vermelid Thorsen, Andreas Edenberg (vara LIS), Arne Talseth (vara), Hans Gunnar Botnen (vara).  

Bedømmelseskomité høstmøteforedrag:  
Bedømmelseskomiteen for gastrokirurgiske foredrag for Høstmøtet 2017 organiserer selv sitt arbeid og skal dele ut 
tre priser som er reisestipend sponset av NFGK, hver på 20 000. Bedømmelseskomiteen består av Anne Waage 
(leder), Christian Rushfeldt (UNN) og Anna-Christina Beuke (Haukeland). 

Høringsuttalelser  
Høringsuttalelser innad i Dnlf er koordinert gjennom NKF, slik at de kirurgiske fag kan komme med et felles syn. 
NFGK har ikke levert selvstendige høringsuttalelser i denne perioden. 

Økonomi og kontingent  
Foreningens økonomi er god. Kontingenten kreves inn sammen med medlemskontingenten til Dnlf. Foreningen 
hadde ingen store utgiftsposter i løpet av året bortsett fra Vårmøtet 20.-21. april Årsmøtet 2009 vedtok honorar til 
styremedlemmene: kr 30.000 til leder, kr 10.000 til hver av de øvrige styremedlemmene.  

Medlemmer  
Foreningen har per 1.02.2016: 367 medlemmer.  

Kommunikasjon  
E-post og www.legeforeningen.no/nfgk og/eller www.gastrokirurgi.no som begge fører til samme web-side er 
enerådende som kommunikasjonsformer med medlemmene. Dnlf har markedsført MinSide og her finnes mye 
informasjon. Vi har også prøvd å sende ut e-mail til våre medlemmer om aktuelle hendelser som kurs og kongresser 
som styret mener er av interesse. 

Internettsidene  
Formålet med sidene har i hovedsak vært å reklamere for faglige arrangementer i egen og andres regi. Sidene er 
oppdatert med hensyn på nasjonale og internasjonale kongresser, evt. med lenker. NFGK har kjøpt domenet 
gastrokirurgi.no og opprettet egne nettsider under dette domenet. Dette vil pli presentert på Høstmøtet 2017. 
  
Representasjon i andre fora  
Ole Sjo representer foreningen i styret i Norsk Kirurgisk Forening. Han har også vært representant for NFGK i 
gruppen for fagmedisinske foreninger (FaMe), samt medlem av Legeforeningens landsstyre. 

Vårmøtet: 
Årets Vårmøte bel avholdt på Gardermoen hvor NGICG i samarbeid med NFGK hadde ansvaret for programmet 
begge dagene. Det ble besluttet at møtet skulle være et rent gastro-onkologisk møte slik grunntanken har vært fra 
tidligere år. Programmet torsdag 20.04. var øsofagus- og ventrikkel cancer, og fredag 21.04. Nevroendokrine tumores 
– NET. Møtet var godt besøkt med totalt 80 deltakere, og tilbakemeldingene var positive.  

http://www.legeforeningen.no/nfgk
http://www.gastrokirurgi.no


Kurs  
NFGK har som mål å informere medlemmene om interessante 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 kan bli enklere ved å ha egne frittstående nettsider som lett kan revideres og 
oppdateres, og som er lett tilgjengelige for våre medlemmer. 

Ny spesialitetsutdannelse i gastroenterologisk kirurgi 
NFGK har etter forespørsel fra spesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi og Legeforeningen engasjert seg i 
debatten om strukturen i ny spesialitetsutdannelse på bakgrunn av tidligere vedtak om avvikling av 
hovedspesialiteten generell kirurgi og opprettelse av en vaktbærende hovedspesialitet i gastroenterologisk kirurgi 
som inneholder læremål for både generell kirurgi, akutt kirurgi og den mer spesielle gastroenterologiske kirurgien. 
NFGK har samarbeidet med NKF, Spesialitetskomiteene i generell og gastroenterologisk kirurgi samt FUNK, 
Traumeutvalget i NKF og styret i den nydannede Norsk Forening i Kolorektal Kirurgi, og levert en felles 
høringsuttalelse i samarbeid med DNLF til Helsedirektoratet.    

Annen virksomhet 
Foreningen var i 2016 med på opprettelsen av Norsk Forening for Kolorektal Kirurgi, NFKK som underforening 
eller interessegruppe til NFGK etter forslag stillet ved Årsmøtet 2015. Stiftelsesmøte under Kirurgiske Høstmøte 
2016 med opprettelse av et interrim styre som skulle virke frem til første ordinære årsmøtet under Kirurgisk 
Høstmøte 2017. 

Styret i foreningen vil fremme forslag til vedtak om opprettelse av et eget forsknings/utdanningslegat på kr. 100.000 
for Årsmøtet/Generalforsamlingen den 25.10.17.   

NFGKs priser innen gastroenterologisk kirurgi på Kirurgisk Høstmøte 2016 

Prisene var på kr 20 000, -. Bedømmelse komiteen besto i 2016 av Anne Waage (leder), Trond Gjengstø og Bjørn S 
Nedrebø/Marius Osaland. Bedømmelses komiteens besluttet følgende vinnere: 

Prisen for beste kliniske foredrag innen gastroenterologisk kirurgi  

Tronstad PK, Hume Simpson LV, Olsen B, Pfeffer F, Karliczek A 
Gastrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen: 
Verdien av rektoskopi til å oppdage lokalresidiv hos pasienter operert kurativt for cancer recti 

Tronstad presenterte resultater fra et pasientmateriale stort nok til å ha vitenskapelig interesse og som har potensiale 
til å endre klinisk praksis for oppfølging av denne pasientgruppen. Den billedmessige delen av foredraget var 
balansert og av god kvalitet. Fremføringen var entusiastisk og presis og spørsmål fra salen ble godt besvart. 
Komiteen håper prisen inspirerer foredragsholderen til videre arbeid med kirurgiske fag både klinisk og 
vitenskapelig. 

Prisen for beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus innen gastroenterologisk kirurgi 

Bringedal K, Refsum A, Husby A, Brudvik KW: Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus: 
Overlevelse etter reseksjon av colon cancer stratifisert på embryologisk utgangspunkt. 

Bringedal presenterte arbeidet på en klar og entusiastisk måte supplert med en vel tilpasset billedpresentasjon. 
Foredraget engasjerte forsamlingen og førte til en interessant diskusjon. 
Komiteen ønsker å gi honnør til kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus for et grundig klinisk arbeid med 
utgangspunkt i eget pasientmateriale og for å fokusere på et aktuelt tema hvor resultatet genererer nye hypoteser og 
forhåpentligvis stimulerer forfatterne til videre studier. 

Prisen for beste eksperimentelle foredrag innen gastroenterologisk kirurgi 

Brudvik KW, Fretland Å, Dagenborg V, Røsok B, Edwin B, Vauthey J-N, Bjørnbeth BA: 
Seksjon for lever-og pancreaskirurgi og avdeling for tumorbiologi, instituttet for kreftforskning OUS, Rikshospitalet 
KRAS mutasjon og tradisjonelle risikofaktorer for å predikere overlevelse etter reseksjon av colorectale 
levermetastaser 



Brudvik presenterte et internasjonalt bredt sammensatt pasientmateriale med et stort antall leverreseserte pasienter. 
Fremføringen ble gjort på en engasjert, overbevisende og lettfattelig måte hvor bruk av et nyutviklet databaseoppsett 
ble demonstrert. Studien har stor klinisk interesse og kan bidra til å endre behandlingspraksis innen feltet. Komiteen 
ønsker også å gi honnør til Brudvik for bruk av internasjonalt kontaktnett i gjennomføringen av studien. 

For styret i NFGK  
Ole Helmer Sjo (sign.)  
Leder


