Norsk barnekirurgisk forening (NBKF)
Styremelding 2008

Medlemmer: NBKF har pr. 10.10.2008 i følge DNLF’s database 30 medlemmer.
Styrets sammensetning 2007 – 2009:
Hans Skari, leder
Kjetil Juul Stensrud, kasserer/sekretær
Ole Schistad, medlem
Morten Vigen, medlem
Øystein Drivenes og Pål Aksel Næss, varamedlemmer
Formalia
DNLF omgjorde spesialforeningene til fagmedisinske foreninger (inkludert NBKF) fra 01.01.2007. Denne
administrative endringen har nødvendiggjort registrering av NBKF i Brønnøysund og dette har blitt ordnet av
sekretær. Retningslinjene for regnskapsføring og revisjon har blitt endret. Fra og med 2009 går regnskapsåret fra
1.1 til 31.12 i ett og samme kalenderår. Regnskapsåret 2008 går fra okt. 2007 til 31.12.08.
Aktivitet
Det er avholdt to styremøter i NBKF siden årsmøtet 2007. Styremedlemmene har hatt jevnlig kontakt pr. tlf og email. Et fagmedisinsk møte i forbindelse med Hovedstadsprosessen ble arrangert på Ullevål Universitetsklinikk
29.04.08.
Flere av våre medlemmer har deltatt på internasjonale kongresser i løpet av siste år inkludert ESPU i
Nice, APSA i Chicago, barnelaparoskopi-møtene i Cannes og Berlin, EUPSA i Istanbul, BAPS, Pena-kurset i
Cincinnati, SIOP og NBUF i Århus.
Til årets høstmøte er det innsendt 17 abstracts innen barnekirurgi. Abstractene presenteres under
gastrokirurgi (9), urologi (4), barnekirurgisk symposium (2), plastikkirurgi (1) og traume (1). I tillegg er det
påmeldt 7 barnekirurgisk innlegg uten abstract på Barnekirurgisk symposium torsdag 23.10 kl. 11.30-14.45.
Kurs i barnekirurgi for generelle kirurger vil bli arrangert i Oslo 10. november 2008 under ledelse av
Kristin Bjørnland. Neste kurs av denne typen er planlagt arrangert i Trondheim høsten 2010.
Aktiviteten i NBKF er dokumentert i høringssvar datert 31.08.08 til DNLF.
Stillinger
Live Lundar er ansatt som ny utdannelseskandidat i barnekirurgi ved Rikshospitalet og har søkt om opptak i
foreningen.
Spesialitetskomitéen
Operasjonslisten for spesialiteten barnekirurgi har blitt revidert og den nye listen blir gjeldende fra 01.01.2011
(vedlagt begge operasjonslister). Målbeskrivelsen for spesialiteten skal tilpasses ny mal fra DNLF. Leder Harald
Langeggen har vært i kontakt med Skoglund i DNLF vedr. refusjon av utdannelseskurs i utlandet for leger i
spesialisering i barnekirurgi.
Kvalitetsutvalget
Se egen rapport fra Kvalitetsutvalget. Plastikk kirurgisk avdeling i Bergen har, i samarbeid med medlemmer av
NBKF, jobbet med å lage en felles nasjonal registrering av hypospadi i Norge. Dette vil bli presentert på
Høstmøtet under Barnekirurgisk symposium 23.10.08.
Regnskap
Årsregnskapet for 2008 avsluttes 31.12.08 i henhold til nye retningslinjer for regnskapsføring. Regnskapsrapport
pr 30.09.08 fremlegges av sekretær Kjetil Juul Stensrud. Fra 2007 overtok DNLF innkreving av
medlemskontingenten. For perioden 30.09.07 til 30.09.08 har NBKF et aktivitetsresultat (overskudd) på kr
57 688,-.
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Norsk kirurgisk forening (NKF)
Hans Skari har representert Norsk barnekirurgisk forening på Styremøtene. Nyheter av interesse:
• NBKF har i 2007/2008 i økende grad brukt Kirurgen som publikasjonskanal beregnet på medlemmene.
Hans Skari har fra 2007 vært barnekirurgisk redaktør.
• NKF har drøftet fremtidig utdanningsstruktur og spesialisering i Norge og dette har indirekte betydning
for Spesialiteten i barnekirurgi. Dette er en stor sak og det skal bl.a. avgjøres hvorvidt generell kirurgi
skal bestå som hovedspesialitet. Et flertall i NKF går nå inn for at alle grenspesialiteter skal bli
hovedspesialiteter. Urologene har i 2008 søkt om at Urologi skal bli omgjort til hovedspesialitet. NKF
skal 22.10.08 ha møte med Sentralstyret i DNLF angående denne saken.
• NKF har indirekte bidratt i arbeidet med Oslo-prosessen.

www.barnekirurgi.no
Fra august 2008 har NBKF hatt egen hjemmeside. Sekretær har vært hovedansvarlig for dette arbeidet. I første
omgang vil denne siden inneholde nyheter av interesse for medlemmene og aktuelle lenker samt oversikt over
styret, kvalitetsutvalget, spesialitetskomiteen og representanter i UEMS/EUPSA.
Nordisk Barneurologisk Forum (NBUF)
NBUF avholdt sitt årlige møte i Århus i sept. 2008 med Sigvald Refsum som norsk representant og
foredragsholder.
Nordisk Barnekirurgisk Forening
Sigvald Refsum redegjorde for økonomiske forhold vedr. Nordisk Barnekirurgisk Forening på fjorårets
generalforsamling. Penger tilhørende den norske delen av Nordisk Barnekirurgisk Forening har i 2008 blitt
overført til egen konto tilhørende NBKF. Kontoen disponeres av leder og nestleder av NBKF og er så langt urørt.
NBKFs generalforsamling avgjør hvordan disse midlene skal brukes.
UEMS/EUPSA
NBKF er medlem av UEMS (European Union of Medical Specialists). EUPSA (er en forening som består av
individuelle medlemmer, pt. ca 1100 barnekirurger). EUPSA arrangerer hvert år europeisk barnekirurgisk
kongress.
Hans Skari representerte NBKF under UEMS/EUPSA møtene som ble avholdt under 9. europeiske
kongress i barnekirurgi i Istanbul (juni 2008). EUPSA møtet hadde omtrent 500 deltagere. HS deltok på møtene i
EUPSA’s Education Office samt på WOFAPS møtet. Til neste år har BAPS (British Association of Paediatric
Surgery) og EUPSA blitt enige om å arrangere en felles internasjonal barnekirurgi-kongress i Graz, Østerrike.
UEMS har i 2008 for første gang presentert et nytt felles europeisk utdanningsopplegg for barnekirurger
og dette har blitt distribuert til de norske barnekirurgiske enhetene. UEMS arrangerer europeiske eksamener (part
1+2) i barnekirurgi og det planlegges for første gang norsk deltagelse på eksamen part 1 i Stockholm i november.
Diverse
Styret har som før mottatt en rekke mailer og enkelte brev fra DNLF. I saker av interesse har styret svart. NBKF
har levert 3 høringsuttalelser i forbindelse med Hovestadsprosessen.
Nytt i 2008 er at NBKF gir økonomisk støtte til medlemmenes medlemskap i internasjonale
fagmedisinske foreninger og pr. 30.09.08 er det gitt slik støtte til 2 medlemmer.
NBKF har kjøpt inn 5 DVD’er som viser operasjonsteknikk ved anorektale, urogenitale og komplekse
malformasjoner . Filmene er laget av Alberto Pena et al.
NBKFs stipendium for fremragende barnekirurgiske innlegg under Kirurgisk Høstmøte på kr 10 000 ble i 2007
delt mellom Kjetil Juul Stensrud og Pål Aksel Næss.

Oslo, 10.10.2008

Hans Skari
(Sign.)

Kjetil Juul Stensrud
(Sign.)

Ole Schistad
(Sign.)

Morten Vigen
(Sign.)
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Vedtekter for Norsk barnekirurgisk forenings stipendium
Vedtatt på NBKF’s generalforsamling 23.10.08

§1
Stipendet stilles til disposisjon av Norsk barnekirurgisk forening (NBKF).
For 2008 utgjør stipendiet kr. 10.000.
§2
NBKF foretar utlysning av stipendiet.
§3
Bedømmelse av beste abstract/presentasjon gjøres av en bedømmelseskomité som består 3
medlemmer, en barnekirurg fra hvert barnekirurgisk senter (Ullevål Universitetssykehus, St.
Olavs Hospital og Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF). Leder av hver barnekirurgisk enhet
utpeker hvert år et medlem til bedømmelseskomiteen (som er tilstede under Høstmøtet), og
dette meldes inn til NBKF ved lederen innen 1/9 hvert år. Dersom 2 presentasjoner bedømmes
likeverdige, kan beløpet deles likt mellom de 2 vinnerne.
§4
Kunngjøring av hvem som er tildelt stipendiet finner sted under avslutningen av Kirurgisk
høstmøte.
§5
Presentasjoner innenfor fagfeltet barnekirurgi er aktuelle for bedømmelse.
§6
Stipendiet skal brukes til å finansiere et forskningsprosjekt, fagutviklingsprosjekt eller en
vitenskaplig reise i løpet av påfølgende kalenderår.
§7
Disse vedtektene kan endres etter vedtak på generalforsamlingen i NBKF.
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Rapport fra spesialitetskomiteens arbeid i 2008.

Komiteen har i år ikke besøkt noen av de barnekirurgiske avdelingene. Komiteen hadde et
møte den 20.08.08. Bakgrunnen for møtet var først og fremst en høringsuttalelse utarbeidet av
medlemmer fra Spesialitetskomiteen i generell kirurgi og fra Norsk Kirurgisk forening
(”Utredning om spesialistutdanning av leger 2007). Høringsnotatet kommer med forslag til
utdannelse av kirurger i Norge. Deres oppfatning er at de fleste kirurger vil ta en
grenutdannelse og at behovet for generelle kirurger vil bli mindre. På den bakgrunn ønsker de
å redusere utdannelsestiden fra 6 år, slik som det er i dag, til 3 år. Grenspesialistutdanningen
bør i følge arbeidsgruppen være 3 år som i dag. Spesialitetskomiteen i barnekirurgi sendte et
svar til notatet hvor vi poengterte at 6 år generell kirurgi gir en god basisutdannelse i
barnekirurgi. Vår oppfatning er at en reduksjon i utdannelsestiden vil gi en svekket utdannelse
i barnekirurgi.
Slik situasjonen er i dag virker det som det går mot 6-7 års utdannelsestid i alle kirurgiske
grenspesialiteter. Det endelige forslag vil sannsynligvis bli lagt frem for Sentralstyret i
Legeforeningen i løpet av desember 2008.
I mange år har Spesialitetskomiteen i barnekirurgi fremmet forslag om obligatoriske kurs i
utlandet for utdanningskandidater. Spesialitetskomiteen har også i 2008 kontaktet Einar
Skoglund i legeforeningen som kjenner saken godt. Det kan virke som han er innstilt på å få
til dette. Han har muntlig sagt at han vil ta dette opp på nytt i Spesialitetsrådet.
For øvrig har komiteen kommet med en høringsuttalelse om utdanning av spesialistkandidater
i utlandet og en om bruk av ferdighetslaboratorier hvor vi spesielt anbefaler dette brukt innen
laparoskopi og traumatologi for barnekirurger.
Det europeiske samarbeidet innen barnekirurgi er i god fremgang i regi av UEMS og EUPSA.
UEMS har nå etablert et felles opplegg (Syllabus) for barnekirurgi-utdannelsen i Europa og
dette dokumentet har blitt distribuert til alle sentra i barnekirurgi og kan lastes ned fra
internett. EUPSA og UEMS samarbeider innenfor utdanning av barnekirurger, organisering
av kurs/kongresser og sertifisering av utdanningsinstitusjoner. Europeisk eksamen (EBPS) i
barnekirurgi (del 1 av 2) ble for første gang arrangert i Norden 22.11.08 (Stockholm), og en
norsk barnekirurgi avla eksamen (Hans Skari).
Ingen nye spesialister er godkjent i perioden.
Hans Skari har revidert målbeskrivelsen for barnekirurgi.

Oslo 02.12.08

Harald Langeggen
Leder

Barnekirurgisk rapport fra UEMS /EUPSA møtene i Istanbul (18.06.2008)
9. europeiske barnekirurgiske kongress i Istanbul ble arrangert med ca 600 deltagere og med
meget bra faglig program. Barnekirurger fra alle de skandinaviske landene var representert og
fra Finland var det 2 presentasjoner og Norge 1 presentasjon (ingen presentasjon fra Sverige
eller Danmark).
Kristin Bjørnland og Hans Skari er barnekirurgiske UEMS representanter fra Norge, og Hans
Skari deltok på møtene.
Leder (president) av UEMS, “UEMS Section and Board of Paediatric surgery” (EBPS) er
Gian Battista Parigi (Giambia) fra Italia. Sekretær i UEMS er Tomas Wester fra Karolinska,
Stockholm. Det ble avholdt UEMS council meeting 18.06.08. Juan A. Tovar er leder
(President) i EUPSA (European Paediatric Surgeon’s Association) som har nært samarbeid
med UEMS
UEMS og EUPSA presenterte på møtet ”European Syllabus in Paediatric Surgery” Ver.
1.0 – June 2008. Dette inngår i UEMS Chapter 6 Training Syllabus. Arbeidet med å utarbeide
dette dokumentet har pågått i ca. 2 år og ferdigstillelsen av dokumentet var en viktig milepæl.
Hensikten med dokumentet er å sørge for god standard på barnekirurgi-utdannelsen i Europa
og å gjøre internasjonalt samarbeid og utveksling enklere ved å ha en felles utdannelsesplan
med felles europeisk eksamen. Så langt har ingen norske barnekirurgiske kandidater deltatt på
den europeiske eksamen i barnekirurgi (EBPS board exam). EBPS board exam består av 2
deler og det ble anmodet om at barnekirurgiske kandidater også i de nordiske land tar denne
eksamen. Det ble avholdt part 1 exam i Istanbul 20.06.08. Tomas Wester fortalte at neste
mulighet til å ta denne eksamenen er i Stockholm 22.11.08. Flere erfarne norske barnekirurger
(godkjent spesialitet før 31.12.93) har blitt godkjent etter overgangsordning, men ingen
norske barnekirurger godkjent etter 31.12.1003 har blitt godkjente spesialister av UEMS. Det
ble fortalt at flere europeiske universitetssykehus har som utdannelseskrav at kandidatene
består den europeiske eksamenen for å kunne få jobb som overlege samme sted senere. Flere
større land som har etablert nasjonalt eksamensopplegg ifbm. Barnekirurgiutdannelsen ønsker
å beholde sitt opplegg, men også disse var positive til at utdanningskandidater går opp til
EBPS-eksamen. Det ble videre anbefalt at mindre land som ikke har eksamen som del av
barnekirurgi-utdannelsen, går inn for å anbefale at utdanningskandidatene i barnekirurgi (i
Norge LiS barnekirurgi) tar denne eksamen. Dette er trolig mulig for de fleste norske
barnekirurger godkjent etter 31.12.93.
Det har tidligere vært mulig å bli godkjent UEMS barnekirurg etter overgangsordning dersom
man hadde tilstrekkelig erfaring (5 år) og nasjonal godkjennelse før 31.12.93. Tidsfristen for
denne overgangsordning er for lengst utgått, men ble på møtet vedtatt forlenget på ubestemt
tid. Det antas at det er få barnekirurger dette gjelder. Bakgrunnen for at dette på ny ble tatt
opp, var at nye søkerland har fått denne muligheten og de som glemte å søke tidligere har
ønsket at de skulle få en ny sjanse.
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Lederne av UEMS/EBPS har deltatt på flere sentra UEMS Council meetings og barnekirurgi
er en av 38 godkjente medisinske spesialiteter i Europa. Møtene har inkludert arbeid med
-Strategy paper
-Voting rights for Sections and Boards
-CESMA Exam
UEMS innbefatter land som er EU og EØS medlemmer. UEMS stiller seg også positive til
nye land som søker medlemskap i EU (Litauen, Bulgaria, Romania).
UEMS har diskutert European Working Time Directive (EWTD). I korthet betyr dette at leger
i spesialisering maximalt kan jobbe 48 timer pr. uke. Praktisering av EWTD varierer i
mellom medlemslandene. Noen av landene har praktisert EWTD med kontroll fra sentrale
myndigheter, og det ble fortalt om store problemer med at utdanningskandidatene fikk for lite
relevant tjeneste nå (England og Tyskland ble nevnt). Andre land følger disse reglene i mindre
grad. Det ble fortalt at EWTD nå skulle diskuteres på ny sentralt i EU-systement og man
avventet resultatet av dette.
European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) godkjenner
kurs som teller i UEMS-systemet i form av CME-credits. Innen barnekirurgi var det relativt få
kurs godkjent og ingen av disse har blitt arrangert i Skandinavia. Selve prosessen med å få
kurs EACCME-godkjent har blitt forenklet. Dette koster minimum 300 Euro for de minste
kursene og det ble diskutert om man kunne få en spesialavtale for barnekirurgi som er en
relativt liten spesialitet. Det var enighet om å spørre om 150 Euro skulle være prisen for
EACCME godkjenning av barnekirurgiske kurs med under 100 deltagere.
UEMS har nå planer om å utarbeide internettsider med ”guidelines” for barnekirurgiske
sykdommer i Europa. Dr. Thorup fra Danmark meddelte at i en viss grad finnes dette for
barneurologi i regi av ESPU (European Society of Pediatric Urologists).
Konklusjon: Det europeiske samarbeidet innen barnekirurgi er i god fremgang. De
skandinaviske møtene for barnekirurger arrangeres ikke lenger, men representanter for
Skandinavia møtes på EUPSA/UEMS/ESPU-arrangementer. EUPSA har nå ca 1100
medlemmer. Neste år arrangeres EUPSA og BAPS for første gang felles-kongress i Graz.
UEMS har nå etablert et felles opplegg (Syllabus) for barnekirurgi-utdannelsen og dette
dokumentet ble distribuert på møtet. EUPSA og UEMS samarbeider på mange områder og
spesielt innenfor utdanning av barnekirurger, organisering av kurs/kongresser og sertifisering
av utdanningsinstitusjoner.

24.06.2008

Hans Skari (Norsk UEMS/EUPSA representant for Barnekirurgi)

Mindre tilføyelse 17.07.2008

PS. Syllabus i barnekirurgi har i Norge blitt sendt til lederne av de barnekirurgiske enhetene på Ullevål, St. Olavs
Hospital og Rikshospitalet. Videre er det sendt ut til DNLF v/utdanningsavdelingen, leder av
spesialitetskomiteen Harald Langeggen og til leder av Norsk kirurgisk forening, Tom Glomsaker.

2

