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Fagutvalg for utdanningskandidater i NGF (FUNGF) 
Medlemmer: Sigurd Breder (leder, OUS-Rikshospitalet), Kristin Ranheim Randel (Kreftregisteret), 
Sveinung Molnes (St. Olavs Hospital), Ina Pedersen (Kristiansand sykehus), Elisabeth Steinsvik (HUS), 
Ingrid Marie Mikaelsen (OUS Ullevål).  

Formål: Et inkluderende forum for LIS under utdanning i gastroenterologi, legespesialister i faget 
uten overlegestilling, samt utdanningskandidater som er stipendiater og forskere innen 
fordøyelsessykdommer. Fagutvalget er tildelt oppdraget med å utnevne LIS til spesialitetskomitéen i 
gastroenterologi.  

Møter og aktiviteter: Fagutvalget ble etablert ved NGFs årsmøte 2018. Fagutvalget har hatt ett fysisk 
møte i perioden samt tre digitale møter. Ved årsmøtet til NGF i 2020 hadde fagutvalget en egen 
stand som var godt besøkt. Grunnet smittevernsrestriksjoner relatert til pandemi med SARS CoV 2 
har utdanningen av leger innen fordøyelsessykdommer vært utfordrende det siste året. 
Internundervisning har ved mange sykehus vært stanset i lengre perioder eller blitt digitalisert internt 
i avdelinger, praktisk opplæring i endoskopi har vært utfordrende grunnet smittevernshensyn og 
perioder med lavere aktivitet. Grunnet konsekvenser av smittevernrestriksjoner ble det lavere 
kursaktivitet for LIS under pandemien, og fagutvalget meldte bekymring om redusert kursaktivitet 
opp til styret i NGF som løftet saken videre til Fagstyret i Legeforeningen. Vi antar at det er tydelige 
forsinkelser i LIS-utdanningen grunnet redusert kursaktivitet i siste periode. Når vi går inn i 2021 må 
vi fremdeles ha fokus på god utdanning i fordøyelsessykdommer til tross for smittevernrestriksjoner i 
samfunnet.  

Sigurd Breder, på vegne av FUNGF, Oslo, 11.01.21 

 

Interessegruppe for tarmkreftscreening 
Medlemmer: Michael Bretthauer (leder, OUS), Ingrid Prytz Berset (Ålesund sykehus), Ishita Barua 
(OUS), Petter Hære (Arendal), Øystein Brenna (Levanger sykehus).  

Møter og aktiviteter: På grunn av Covid-19 pandemien har det vært forsinkelser og opphold i 
planleggingen av nasjonalt screeningprogram. Derfor har det også i interessegruppen vært mindre 
aktivitet enn forventet. 

Hovedaktiviteten i 2020 har vært heldagsseminaret om tarmkreftscreening i Norge som 
interessegruppen har ko-organisert. Etter flere utsettelser pga. Covid-19 ble seminaret til slutt 
gjennomført digitalt i desember 2020. Ingrid P. Berset holdt innlegg på vegne av NGF og 
interessegruppen og Michael Bretthauer var involvert i planleggingen. Det planlegges nytt seminar 
høsten 2021. 

Michael Bretthauer, på vegne av Interessegruppen for tarmkreftscreening, Oslo 06.01.2020 

 



Interessegruppe for IBD 
Medlemmer: Petr Ricanek (leder, Ahus), Hilde Løland von Volkmann (HUS), Marte Lie Høivik (OUS-
Ullevål), Ann Elisabet Østvik (St. Olavs Hospital), Tore Grimstad (Stavanger universitetssjukehus), 
Christine Olbjørn (Ahus) og Ignacio Catalan Serra (Levanger sykehus). 

Norske ECCO-representanter: Marte Lie Høivik og Ann Elisabet Østvik. 

Møter og aktiviteter: Vi har hatt flere ZOOM-møter, samt regelmessig kontakt via e-post.  

Det 4. nasjonale IBD-symposiet som skulle finne sted 11. september 2020 med tema «20/20 vision in 
2020» på Bjørvika Konferansesenter ble avlyst grunnet COVID-19. 

IBD-gruppen har planlagt å produsere et online basiskurs i IBD i løpet av 2021 som skal være 
tilgjengelig for alle IBD-interesserte i Norge. 

Petr Ricanek, på vegne av Interessegruppen for IBD, Oslo, 03.01.20 

 

Interessegruppe for leversykdommer 
Medlemmer: Mette Vesterhus (leder, Haraldsplass), Hans Lannerstedt (Lovisenberg), Morten 
Hagness (OUS-Rikshospitalet), Siri Martinsen (St. Olavs hospital), Lars N. Karlsen (Stavanger 
Universitetssykehus), John Willy Haukeland (OUS-Ullevål), Kristin K. Jørgensen (Ahus). 

Møter og aktiviteter: Interessegruppen har hatt ett møte i 2020 i Oslo i oktober. I tillegg har gruppen 
hatt regelmessig kontakt via e-post. Det 25. Interessegruppen var ansvarlig for et vellykket 
lørdagssymposium på NGFs årsmøte på Lillehammer 8. februar med tema «Oppfølging og kontroll av 
kroniske leversykdommer». Nasjonalt levermøte planlagt til mars 2020 ble først utsatt til november 
og deretter avlyst pga COVID-19. 

Levergruppen har planlagt et digitalt nasjonalt levermøte 18.mars 2021 med temabolker om COVID-
19 og leversykdom, avansert autoimmun leversykdom og fersk forskning innen hepatobiliær cancer. 

Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer: Det er nå 4 aktive sentra som inkluderer 
pasienter, og 235 pasienter deltar. Grunnet pandemien ble planlagt oppstart utsatt ved flere sentra. 
Nettverket inngår i samarbeid med Karolinska og SweHep gjennom Strategic Prospective 
Scandinavian PSC Biobank (ScandPSC).   

Arbeidsutvalget for Nasjonal veileder for utredning og behandling av hepatitt C: Interessegruppen 
er representert i arbeidsutvalget som oppdaterer denne veilederen ved Per Sandvei (SØF), Zbigniew 
Konopski (OUS), Kristian Bjøro (OUS), Håvard Midgard (OUS), Lars Karlsen (SUS) og Magnhild Gangsøy 
Kristiansen (Bodø). 

Høringssvar: Tilsvar til prioriteringsråd Fordøyelsessykdommer – Innspill til forslag fra NGF 
vedrørende prioritering av pasienter med leversykdommer på bakgrunn av Covid pandemien. Innspill 
til NGF om prioritering av legemidler til et vedtatt nasjonalt beredskapslager. Innspill til tilsvar fra 
NGF til DNLF til deres arbeid med å belyse individuelle unntaksordninger. 

Mette Vesterhus, på vegne av Interessegruppen for leversykdommer, Bergen 06.01.2021 
 

Interessegruppe for pankreassykdommer 
Medlemmer: Trond Engjom (Leder, HUS), Georg Dimcevski (Kanalspesialistene), Truls Hauge (OUS), 
Dag Hoem (HUS), Jan Magnus Kvamme (UNN), Anne Waage (HSØ).  



Møter og aktiviteter: Gruppen rakk å møtes kort, fysisk ifb med Årsmøtet på Lillehammer før 
nedstengning. Intensjoner om møter ifb med European pancreatic club, Euroson i Bergen eller UEGW 
gikk alle ut da disse møtene ble arrangert digitalt. Digitalt møte om årsrapporten i januar 2021. 

Skandinavisk Baltisk Pankreas club: Expert forum ble avholdt i januar med fire av interessegruppens 
medlemmer tilstede sammen med representanter fra alle andre nordiske land. Publikasjonsaktivitet 
og revisjoner i databasen ble diskutert. Trond Engjom ble utpekt som erstatter for Georg Dimcevski i 
steering committè.  

Forskning: Den felles nordisk/baltisk pankreas-database synliggjør det nordisk/baltiske 
forskningssamarbeid. Databasen er voksende, fortsatt verdens største. Det inkludert mer enn 2500 
pasienter. Medlemmer av Pankreasgruppen har bidratt til 4 artikler som ledd i det nordisk-baltiske 
samarbeidet i løpet av 2020. Ytterligere 4 er under arbeid for 2021. Det var ellers 2 Norske postere 
med pankreas tema på UEGW 2020.  

Høringssvar: Tilsvar til prioriteringsråd Fordøyelsessykdommer – Innspill til forslag fra NGF 
vedrørende prioritering av pasienter med pankreassykdommer på bakgrunn av Covid pandemien.  

Prioriteringsområder for 2021: Øke gruppens aktiviteter innenfor områdene akutte/ 
tilbakevendende pankreatitter og samarbeid med interessegrupper for pankreas cancer.  

Trond Engjom, på vegne av Interessegruppen for pankreassykdommer, Bergen 13.01.2021 
 

Interessegruppe for neurogastroenterologi 
Medlemmer 2020: Johan Lunding (leder, Diakonhjemmet); Jan Hatlebakk (HUS); Gülen Aslan Lied 

(HUS); Tarek Mazzawi (HUS); Peter Holger Johansen (UNN-Harstad); Dag Arne Lihaug Hoff (Ålesund); 

Fred Arne Halvorsen (Drammen); Richard Heitmann (Skien).  

Møter og aktiviteter: Interessegruppen avholdt årsmøte i forbindelse med vintermøtet på 

Lillehammer. Utover disse har det under 2020 vært tett mailkontakt. Interessegruppen for 

nevrogastroenterologi samarbeider tett med Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-

tarmsykdommer (NKFM; se nettside hos Helse Bergen). Kompetansetjenesten har under året måttet 

avlyse kurs for allmennleger, men har bidratt til kursmoduler for LIS2/3 samt lansert en nettbasert 

«Mage-tarmskole» for IBS-pasienter, som etter pilotering i Helse-Bergen i 2021 blir nasjonalt 

tilgjengelig.  Som alle andre kompetansetjenester har tjenesten gjennomgått en vurdering av driften. 

Målet er etter nye retningslinjer fra Helse- og omsorgsdepartementet å reorientere driften som et 

nasjonalt kompetanse- og forskningsnettverk i alle helseregioner, der de regionale avdelingene kan 

videreføre arbeid lokalt. Dette vil skje over de neste 2-5 årene. Tjenesten vil involvere 

Interessegruppen i hvordan dette skal skje. NKFM vil fortsette som en «hub» som leder nettverket.  

En faggruppe er nedsatt av NKFM for etablering av nasjonal veileder for utredning og behandling av 

IBS. Norsk bokmålsoversettelse av Roma IV-spørreskjemaet er ved nyttår godkjent av Rome 

Foundation som har kopirettighetene og mottar søknader om bruk. 

IBS-skoler: Tverrfaglig selvhjelpsundervisning om bakgrunn og behandling av IBS fungerer ved 

sykehusene i Skien, Tønsberg, Kristiansand, Ullevål, Haukeland, Stord, Ålesund og Diakonhjemmet.  

Det årlige nasjonale møtet i nevrogastroenterologi ble pga smittervernsrestriksjoner først skjøvet til 

november og siden helt avlyst. Nasjonalt møte i Nevrogastroenterologi vil i mars 2021 bli holdt som 

et webinar.  

Assosierte medlemmer: Trygve Hausken, HUS, Odd Helge Gilja, HUS; Per Farup, Sh Innlandet HF-

Gjøvik, Jostein Sauar, Telemark HF/Skien; Magdy El-Salhy, Stord; Jørgen Valeur, Lovisenberg. 



Johan Lunding, på vegne av Interessegruppen i nevrogastroenterologi, Oslo 19.01.20 

 

Interessegruppe for ultralyd 
Medlemmer: Kim V. Ånonsen (leder, OUS), Jens Pallenchat (Sørlandet sykehus), Elisabeth Steinsvik 

(HUS), Odd Helge Gilja (HUS), Fredrik Sævik (HUS), Jan Magnus Kvamme (UNN), Lars Aabakken (OUS), 

Håvard Midgard (OUS). 

Formål: Interessegruppen skal fungere som nettverk og bidra til å styrke bruk av ultralyd som 

diagnostisk hjelpemiddel innen gastroenterologien. 

Møter og aktiviteter: Mye av kurs og forskningsaktivitet foregår omkring Nasjonalt senter for 

gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU), HUS. Senterets referanse- og styringsgruppe har 

medlemmer fra interessegruppen (Gilja, Aabakken, Kvamme). NSGU har i 2020 fortsatt arbeidet med 

å lære opp sykehusavdelinger i bruk av ultralyd. I 2020 har NSGU avholdt kurs ved Sørlandet sykehus, 

Kristiansand, men flere planlagte kurs ble avlyst/utsatt pga. korona. Ansvarlige superbrukere i alle 

helseregionene er oppnevnt og har gjennomgått superbrukerkurs ved NGSU i Bergen. Dessverre 

måtte vi avlyse superbrukersamlingene både under Euroson 2020 og i Trondheim vinteren 2020. OUS 

ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus, og Haukeland universitetssjukehus har i 2020 tilbudt EUS-

hospitering for flere kolleger. Alle medisinerstudenter i Bergen gjennomgår hands-on ultralydkurs på 

4. og 6. studieår. Kursene kan med tiden bli tilgjengelige for legestudenter i hele Norge. 

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) har norske 

medlemmer i ledelse og komiteer (bl.a. Roald Flesland Havre og Fredrik Sævik). Euroson 2020 i 

Bergen måtte avlyses pga. koronapandemien. 

Hospitering: Haukeland universitetssjukehus er akkreditert som et EFSUMB Ultrasound Learning 

Centre og tilbyr flere typer hospitering, bl.a. tredagers hospitering fire ganger årlig, som er 

skreddersydd for LIS-leger. Oslo universitetssykehus ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus har i 2020 

tilbudt EUS-hospitering for flere kolleger. NSGU tilbyr 2 reisestipend à 20 000,- NOK for videre- og 

etterutdanning i ultralyd. Dessuten sponses tredagers hospiteringsordning for norske leger med 

dekning av reise og opphold i Bergen. 

Kim V. Ånonsen, på vegne av Interessegruppen for ultralyd, Oslo 19.01.21 

 

Interessegruppe for endoskopi 
Medlemmer: Vemund Paulsen (leder, OUS-RH) 2019, Gunnar Qvigstad (St.Olav) 2017, Ellen Melsom 
(Kristiansund) 2017, Khanh Do-Cong Pham (HUS) 2018, Christian Rushfeldt (UNN) 2018, Helge 
Evensen (OUS-Ullevål) 2019, Johan Holck-Steen (Arendal) 2019, Kathrine Aglen Seeberg (Tønsberg) 
2019 

Møter og aktiviteter: Interessegruppen har hatt jevnlig kontakt per e-post i faglige spørsmål og 
høringer fra ESGE (European Society Gastrointestinal Endoscopy) og andre instanser. Det er 
utarbeidet «Kloke valg» for 1. Barretts øsofagus, 2. Dyspepsi for pasienter < 45 år, 3. Koloskopi ved 
forstoppelse, 4. Koloskopiintervaller etter polyppektomi, og 5. Bruk av FOBT (Fekal okkult blod test). 

Interessegruppen er ansvarlig for «Lørdagssymposium» på årsmøtet 2021 med temaet 
«Kolonpolypper og avansert intervensjonsendoskopi».  

Interessegruppen oppnevner nasjonale representanter til SADE (Scandinavian Association for 
Digestive Endoscopy) og bidrar til SADE-møtet som programkomite når dette arrangeres i Norge (sist 



i 2018, neste gang antatt i 2023). SADE-kurset 2020 fant sted i København med temaet “Endoscopic 
diagnosis and therapy of Gastrointestinal neoplasia”. Representasjon i SADE-styret: Christian 
Rushfeldt (Tromsø, 2017-2021) og Khanh Do-Cong Pham (2019-2022). 

Årets SADE-kurs planlagt avholdt i Helsinki 2021 er utsatt til 2022. 

Vemund Paulsen, på vegne av Interessegruppen for endoskopi, Oslo 18.01.21 

 

NGF-nytt 
NGF nytts redaksjonskomité 2019 (Januar 2017-) har bestått av Georg Dimcevski (redaktør), Kim 
Nylund, Renée Fjellanger (alle fra Bergen) og Linn Bernklev (Ahus). 

Aktiviteter: Redaksjonsmøter; omtrent 3 redaksjonsmøter per nummer. Det er gitt ut 4 nummer. 
Annonseinntekter for papirutgaven er gode. En ny avtale med WebPress v. John Brataas er på plass. 
WebPress, er ansvarlig for ferdigstillelse og trykking av bladet samt oppdatering av 
gastroenterologen.no. Samarbeidet har fungert veldig bra. Arbeidet med å finne ny redaksjon er 
avsluttet og ny redaksjon vil påbegynne sitt arbeide i løpet av våren 2021. 

Georg Dimcevski, for NGF-nytt redaksjonen, Bergen 18.01.21 

 

Scandinavian Journal of Gastroenterology 
Scandinavian Journal of Gastroenterology er nå blitt 56 år, og stadig blant de tidligst etablerte 

internasjonale gastrotidsskriftene. Totalt mottok vi litt over 1500 manuskripter, som er en ytterligere 

økning fra tidligere år, kanskje delvis påvirket av mange skrivelystne på hjemmekontor akkurat nå. Av 

dette ble ca 16% godkjent, altså noe strengere enn tidligere, i lys av flere submissions.  Svært mange 

manuskripter fra Kina, ikke minst metaanalyser av varierende kvalitet som vi ikke ønsker å prioritere, 

kun 5.5% av manus fra Kina ble godkjent. Aksept-prosent for nordiske arbeider er høyere, men 

håndteringen er i prinsippet den samme av alle innkomne manuskripter.   

Impact factor (IF) for 2019 var 2.18, dvs noe nedgang. Det er en generell tendens at tidsskrifter med 

mer allmenn profil faller i IF, men det er også gradvis mindre fokus på IF (og p-verdier) som eneste 

parameter av betydning.   

Redaksjonen ble styrket av Martti Färkkilä i starten av 2020 som arvtaker etter Einar Björnsson. Han 

har gjort en glimrende jobb gjennom året. Helge Waldum fratrådte som Editor-in-chief juni 2020, og 

Lars Aabakken overtok denne funksjonen, etter å ha øvd seg som editor siden 1996. Reidar Fossmark 

er ny «Executive Editor» og vi er svært godt fornøyd med denne nye editor-gruppen, selv om skoene 

til Helge naturlig nok er vanskelig å fylle.   

Vi vil gjøre noen endringer i både gruppen av internasjonale editors, og editorial board, men 

hovedlinjene i tidsskriftets strategi vil være uendret for 2021, med en kombinasjon av kliniske og 

basale arbeider, forhåpentlig av interesse for både gastromedisinere og –kirurger. Kun 8% av 

innkomne arbeider var fra nordiske land, og bare 18 av disse 118 fra Norge. Vi oppfordrer våre 

norske kollegaer til å øke dette tallet i 2021.   

Lars Aabakken, Editor-in-Chief, Oslo 18.01.2021 

 

Spesialitetskomiteen i fordøyelsessykdommer 
1. Komiteens sammensetning 



Det har vært noe endring i komiteen i 2020 da vi manglet en representant ved inngangen av året. 

Johan Holch-Steen Sykehuset Sørlandet Arendal er blitt fast medlem, mens Chirstian Corwin, Vestre 

Viken, Drammen og Siri Martinsen, St Olav fungerer som vararepresentanter.  

Komiteens sammensetning pr. 31.12.20: Kristine Wiencke, OUS (leder); Taran Søberg, Sykehuset 

Østfold; Lars Normann Karlsen, Stavanger Universitetssykehus; Johan Holch- Steen, Sørlandet 

Sykehus Arendal; Christian Corwin, Vestre Viken, Drammen (vara); Siri Martinsen, St Olav (vara, NY!); 

Anna Lisa Schult, OUS/Kreftregisteret (YLF representant); Sindre Rong Gabrielsen (YLF-vara), 

Stavanger Universitetssykehus. 

 

2. Arbeid i komiteen 

Året har vært preget av covid19 pandemien. Det har derfor ikke vært gjennomført noen 

sykehusbesøk i 2020. Spesialitetskomiteen har vurdert alle søknader om godkjenning som 

utdanningsvirksomhet. En del er godkjente, men for en del sykehus manglet informasjon om hvordan 

man har planlagt å gjennomføre ny LIS-utdanning og nærmere informasjon er etterspurt. Det har 

vært komitemøte om dette 6.-og 7. januar og 4. november 2020. Det har vært lite øvrige saker. Disse 

har vært håndter pr mail.  

 

Kristine Wiencke er fast delegat til European Board of Gastroenterology and Hepatology (EBGH). 

Også der har aktiviteten vært redusert og møtene holdt på skype.  

 
3. Kursvirksomhet 

Fra 01.03.19 har de regionale utdanningskontorene overtatt ansvaret for at kursene holdes. 

Legeforeningen har ikke lenger ansvar for kursene og spesialiteskomiteen har dermed mindre 

oversikt over gjennomføring av kurs. I tillegg har covid-19 pandemien ført til avlyste og utsatte kurs. 

Spesialiteskomiteen har ikke full oversikt over hvilke kurs som er holdt i 2020, men leverkurset ble 

holdt på Rikshospitalet tidlig i mars-20 før landet ble coronastengt, og i høst var det avhold et kurs i 

tarmsykdommer digitalt. Det er på nytt sendt inn forslag til Helsedirektoratet om nytt nasjonalt kurs i 

ernæring for spesialiteten i fordøyelsessykdommer som en del av den nye LIS utdanningen.  

 

4. Spesialistgodkjenning 

Det er 241 yrkesaktive spesialister i fordøyelsessykdommer pr 19.10.20, herav 183 menn og 58 

kvinner. Dette er 3 færre enn i 2019 og en økning over tid fra 2008 til 2020 på 45,8 %.  Det er 12 

spesialistgodkjenninger i fordøyelsessykdommer i 2020, hvorav 10 etter norske regler, en 

konvertering fra Danmark og en fra Kroatia (første gang), som det også var i fjor. Det er tre kvinner 

og ni menn blant de 12 spesialistgodkjenningene i 2020, inkludert de to konverteringene som begge 

er menn. 

5. Etterutdanning  

Det er opprettet egne arbeidsutvalg i regi av Legeforeningen som skal jobbe med videreutdanning for 

ferdige spesialister i alle fag. NGF og spesialitetskomiteen er representert i dette arbeidet med 

etterutdanning i fordøyelsessykdommer. 

Kristine Wiencke, Leder, Oslo 07.01.2021 

 

 


