
Referat NOF møte 27.10.22

Saksliste 

1. Åpning
2. Valg av møtedirigent og to referenter

a. Jon Olav Drogset, Sara Tronstad og Eirik Christian Hjelde Anderssen
vedtatt ved akklamasjon

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
a. Godkjent innkalling og dagsorden

4. Utdeling av stipender 
5. Charnley

a. 100 000kr. To søkere. Begge relevante hofteprosjekter. Stipendet går til
Stein Håvard Ugland. RCT som sammenligner ulike sammenligner
direkte lateral tilgang med bakre/fremre tilgang. Ugland er ikke til stede.

6. Smith & Nephew
a. Svein Fossdal deler ut pris. 100 000kr. 1 søker. Lars Engebretsen

erklært seg inhabil da han er veileder for prosjektet. Stipendet går til
Alexander Tandberg som ønsker å se på endobutton i femur
sammenlignet med interferensskrue ved ACL kirurgi.

7. Nof-stipend 
a. 50 000 kr. Stipend går til Håvard Visnes som skal se på

langstidsprognose etter jumpers knee. Visnes er ikke tilstede. Bjørn
Gunnar Christensen tar imot stipend på hans vegne.

b. 50 000kr. Stipend går til Bjørn Hjall for studien Urospine - En studie på
lumbal stenose og vannlatning

8. Årsberetning fra styret v. Trude Basso 
a. Gjennomgang av styre og roller. Gjennomgang av medlemsfordeling.

Totalt 1219 medlemmer. Møter preget av pandemi og hybridløsninger. 7
ordinære styremøter og med 1-2 dagers varighet. I tillegg digitale møter
og ad hoc møter. Redaksjonskomite for jubileumstidsskriftet. Delegater i
faglandsrådet, landsstyret, EFORT og Nordic orthopeadic federation.

b. Høstmøte 2021: Planlagt under stor usikkerhet. Gjennomført som
hybridløsning. 793 deltakere. 100 var påmeldt for kun digital deltagelse.
Teknisk plattform. Utgjorde en stor ekstrakostnad. 60 000 i overskudd.
Man ville gått med underskudd hvis ikke det hadde vært for begrensede
reisekostader, og at LIOS ikke søkte om støtte da de også hadde hatt
redusert reisekostnader. .

c. Besluttet et rent fysisk møte i 2022 etter risiko og kostnadsvurdering. 3
dagers. Deltagelse er godkjent som 12 kurspoeng.

d. Jørgen Andvig er primus motor for NOP og gjør en kjempeinnsats.

9. Årsrapport fra Spesialitetskomiteen v. Ragnhild Øydna Støen 
a. Har nå kommet ny spesialistutdanning basert på en målbeskrivelser.

Ikke lenger prosedyrelister på samme måte. Den store forskjellen er at
det nå ikke finnes noen tilsynsmulighet, med de kan reise rundt likevel

Doc ID: abcd440640ef74d000b4b9c7d554d877c7fd813f



på sylehusene. Det er nå krav til godkjenning av spesialistsøknad når
læringsmålene er oppfylt.

10.Saker fremlagt av styret 
a. Medlemskontigent. Årsmøtefastsatt medlemsakontigent. Forslag fra

NOF; gjelder -22 og -23 ga NOF ekstraordinær medlemsavgift til norsk
kirurgisk forening. NKF gikk med overskudd og 2021 og ekstraordinær
støtte bortfalt.

b. Årsmøtefastsatt medlemskontigent for 2022 og 2023. Styret i NOF ber
årsmøte vedta å øke medlemsavgiften med 120 kroner til totalt 520
kroner. Med tilbakevirkende kraft fra 2022. Dette på bakgrunn av økt
konsunprisinndeks, økte reisekostnader og svakere krone. Vedtatt.

c. Økning av medlemsavgift – vedtektsendring. Styret anbefaler en
1. vedtektsendring slik at kontingenten kan følge

konsumprisindeksen uten årsmøtevedtak. Jurister i
legeforeningen vil se på dette slik at det kan stemmes om
ved neste årsmøte. Støttes.

11. Utmelding av Rådet for muskelskjeletthelse? 
a. Dette er en paraplyoranisasjon som driver med politisk påvirkning for å

prioritere muskel-skjelletrelaterte sykdomsgrupper. Styret foreslår å
melde seg ut av dette rådet med virkning fra 2023, da dette er lite
effektivt og ligger utenfor NOF sin fagakse. Vedtatt

12.Utmelding av UEMS? 
a. En paralplyorganisasjon for de fagmedisinske foreningene på europeisk

nivå. Jobber med akkreditering av kurs og utdanning. NOF vurderer det
som formålstjenelig å fokusere videre arbeid med europeisk utdanning
gjennom EFORT og derfor tre ut av UEMS. Vedtatt

13.Saker fremlagt av medlemmer 
a. Ingen saker

14.Regnskap v. Monica Sailer 
a. Azets har vært regnskapsførerer. Skiftende kontaktperson som har vært

belastende og ført til betydelig merarbeid. Skal gå over til å bruke
legeforeningen som regnskapsfører.

b. Overskudd på 367 068, men dette stemmer ikke helt. Overskudd
videreført fra 2020 hvor det ble heldigitalt HM. Balanse og regnskap
godkjennes.

15.Budsjett Nof v. Monica Sailer 
a. Økning i utgifter på 10 % grunnet økt KPI. Dette etter råd fra

regnskapsfører. Foreslår å øke kontingenten.

16.Valg v. Greger Lønne 
a. Leder av valgkomiteen Greger Lønne. Kvalitetsutvalget gjenvelges.

Forskingsutvalger gjenvelges.

17.Orienteringssaker 
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18.Acta Orthopaedica 
a. Acta Orthopaedica 

i. Nye forelegger; Medical Journal Sweden. Pågående oppgjør
mellom ACTA orto og Taylor and Francis. I 2021 betalte NOF
46,032 EURO til acta. Stor del av kontigentet får altså til acta.
Antall publikasjoner med norsk førstforfatter siden 2012 er
synkende. Mulige tiltak:

1. Fortsette å øke medlamsavgift
2. Sette en maksgrense for bidrag til Acta
3. Endre fra “alle” til kun “overleger”?
4. Avslutte samarbeidet med acta og støtte medlemmer ved

å dekke publiseringsavgift
ii. Spørsmål om man kan fryse penger til acta inn til det er ryddet

opp i busjett og regnskap. Dette er ikke mulig uten
vedtektsendring

19.Kontingent Norsk kirurgisk forening 
a. Pågår arbeid for å tilpasse legeforeningens lover til NKF sin

organisering etter ny spesialiststruktur. Nof betaler ikke lenger
ekstraordinær medlemskontigent til Nkf, da de går med overskudd.

20.Hybrid høstmøte 
a. Høstmøte 2020 var heldigitalt gikk med overskudd. Høstmøte 2021 gikk

med «bare» 67 000 i overskudd til tross for høy deltagelse. Styret
erkjenner at mange ønsker hybrid løsning, men dette innebærer en
betydelig ekstrakostnad, det ble derfor fysisk møte nå i 2022.

21.Æresmedlemmer Innkomne forslag 
a. Anders Walløe ble tatt opp som æresmedlem i Nordisk ortopedisk

forening. Var ikke til stede på NOF-møte i Vilnius, og han utnevnes
derfor dag.

22.Eventuelt 
a. Ingen saker

23.Tid og sted for neste årsmøte: Torsdag 26. oktober 2023. Godkjennes.

Sara Tronstad Eirik C. H. Anderssen
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