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Referat styremøtet Norsk nevrokirurgisk forening (NNF) 
Dato: 09.06.17 
Tilstede: FK, RM, JME, MA 
Forfall: UW, OF 
Referent: MA 
 
1. Referat forrige møte godkjent. 
 
2. Høstmøtet 2017 

x Middag onsdag kveld med inviterte fagfolk: Rutka, Aquilina 
To fra hver enhet: NNF sonderer og inviterer. Deadline 15. September  
2017 for hvem som blir med. Restaurant Vaaghals, Barcode. FK bestiller 
bord til 15 stk snarlig. 
 

x Øl&Krøll: Ringnes Ølsenter og Ølskole der vi var noen år tilbake. Ikke 
foredrag først. Alternativt lokale: Vérité gastrobar Aker Brygge. Sjekke om 
det er separat rom og AV-utstyr. UW sjekker dette i løpet av juni. UW gir 
tilbakemelding til NNF om hva som passer best. 
 

x Middagen torsdag: Holmenkollen restaurant er bestilt. FK sjekker 
mulighet for drink i hopptårnet, og kostnad for middag. 
 

x Vilhelm Magnus-symposium: alle navn under er bekreftet 
o James T. Rutka: Low grade gliomas in children: comprehensive 

surgical and medical management in an era of advanced molecular 
diagnostis 

o Kristian Aquilina: DREZ 
o Johan Cappelen: Kraniofaryngeom 
o Bernt Due-Tønnesen: Kraniofacialt team OUS 
o Ruby: ICH hos neonatale 
o Kristin Sjåvik: Lukking av MMC 

 
x Inviterte PhD-kandidater for presentasjon av avhandling 

o Hege Fredø 
o Nina Obad 
o Trondheim? FK sender mail til Ole Solheim om kandidat. 
o Tromsø? FK sender mail til JKE om kandidat. 

 
 

x Ansvar for ulike deler av høstmøtet: 
o PhD-sesjon: FK 
o Middag for inviterte foredragsholdere: RM 
o Sjekke ut lokale for Øl&Krøll: UW 
o Øl&Krøll: JME 
o Kasuistikker på Øl&Krøll: medlemmene i NNF rekrutterer 

kandidater. JME sjekker i god tid hvem som skal holde innlegg. 
o Middagen: toastmaster? Haukeland i 2016, de andre avdelinger 

sonderer. Marianne Harr? 
o Underholdning: MA 
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� Musikkelever fra Hartvig-Nissen? 
� Brain Brothers Blues band? 
� DJ? 

 
 
 
3. Høringer 

Slagretningslinje: savner kapittel/diskusjon om SAH. Savner    
diskusjon/kapittel om når man skal kontakte nevrokirurg. 

 
4. Forslag fra RM: 
Lage arbeidsgrupper for nasjonale retningslinjer på utvalgte diagnoser innenfor 
nevrokirurgi. Eks rygg, kalde aneurysmer… 
Presentere dette på høstmøtet  2017. 
Mandat fra Helsedirektoratet?: MA sjekker med Helsedirektoratet. Legge 
dokumenter på Hdir sine sider osv. 
 
5. Referat fra kodemøte i Helsedirektoratet RM 
Veldig lite om nevrokirurgiske tema.  
Går an å søke om nye koder innen 1. mai. NNF kan godt diskutere koder og rydde 
opp i kodelisten. Generalforsamlingsemne å diskutere dette. Lage mandater og 
arbeidsgrupper.  
Kortversjon av NCSP for nevrokirurgi? 
 
6. Spesialistutdanningen 
Nytt møte i september. Uklart om Hdir vil ta hensyn til tilbakemeldingene fra 
NNF. Ingen aktiv prosess pågår i NNF. 
 
7. Hjernerådet 
NNF er nå representert. FK har deltatt på møter. 
Dette rådet har mye makt og setter dagsorden. Rådet er dominert av nevrologer. 
Et godt sted å fronte nevrokirurgiske tema. 
Les mail fra FK om Hjernerådet. 
 
8. Valg 2017 NNF 
FK sender mail til Valgkomite for oppdatering om valgprosessen og om man er i 
rute.  
  
9. Nytt fra Norsk kirurgisk forening (NKF) 
Siste møte 15. mai 2017.  
FK orienterte om utvalgte saker: 
Spesialistutdanning. 
Fagmedisinske råd. 
Høstmøtet får ikke lenger ha arrangementet på Holmenkollen park hotell (sic!). 
 
10. Eventuelt 

x JKE revisjonsfirma, vi er fri til å bruke hvilket som helst firma, skal 
bestemmes på årsmøtet. JKE ønsker å bruke statsautorisert firma i 
Tromsø av praktiske grunner. FK setter dette som punkt under 
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økonomirapport på Høstmøtet. Husk å sende inn rapport på valgt styre til 
Brønnøysundregisteret etter valget. 

x Tema Høstmøtet 2018: Skull base. RM kontakter Michael Link. 
x FK sender ut invitasjon til Høstmøtet i løpet av juni. 
x Grov timeplan for Høstmøtet: 

 
Øl&Krøll 1930 
 
Torsdag 
Registrering 0800. 
0900 åpning 
0910-1015 phd+frie foredrag 
1015-1030 pause 
1030-1130 Symposium (15 min for hver norske)  
1130-1230 Lunsj  
1230 – 1315 K Aquilina 
1315-1330 pause 
1330 - 1415 JT Rutka 
1415-1445 pause 
1445-1530 4 beste abstracts 
1530-1615 frie foredrag 
1830 Buss til Holmenkollen 
2000 Middag  
 
Fredag 
0900 -1000 frie foredrag, 1 pause 
1000 – 1015 pause  
1015-1200 Generalforsamling 
1200 – 1300 Lunsj  
1300-1500 Frie foredrag / Spinalsymposium  


