
Referat fra Generalforsamling i NGF det 46. Årsmøte 2019 
 
 
Fredag 8. februar 2019, Lillehammer. 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg av referent og dirigent.  

Dirigent som ble valgt var Einar Husebye. Carl A Munck ble valgt som vise-
dirigent. 
Referenter som ble valgt var Svein Oskar Frigstad og Tove Spauke.  

 
2. Konstituering, godkjenning av innkalling.                       

Generalforsamlingen ble konstituert og erklært som lovlig innkalt. Trond Engjom 
er valgt til å underskrive referat i tillegg til dirigenten. Dirigent får tilslutning til å 
endre dagsorden ved at valg av medlemmer til interessegruppene legges i 
etterkant av orienteringene om interessegrupene under punkt 5.  

 
3. Styrets årsrapporter for 2018 

Styrets årsrapport ble presentert av leder Birgitte Seip. Styret ble takket for 
innsatsen. Fem styremøter har vært avholdt og ekstra aktivitet via e-post. 
Hovedoppgaver styret har arbeidet med har vært fagutvikling, retningslinjer, 
møter og representasjon, priser og stipender, internettsider og økonomi. 
 
Styrets arbeidsoppgaver gjennom året ble presentert. Kristine Slinning har vært 
ansvarlig organisering av årsmøtet, Margit Brottveit faglig ansvarlig, Øyvind 
Holme internasjonale kontakter Kristine Wiencke spesialitetskomiteen, Kay 
Marin Johnsen kasserer, Brita Solheim settemedlem og stipendansvarlig.   
 
NGF nytt med Georg Dimcevski, Roald Flesland Havre, Kim Nylund, Renee 
Fjellanger takkes for innsatsen i redaksjonen. Roald Flesland Havre erstattes av 
Linn Bernklev i redaksjonen kommende år. Ønsker ytterligere ett medlem.  
 
Dirigent takket styret og leder spesielt for sin innsats. Årsrapporten er vedlagt 
referatet.  
 
Generalforsamlingen tok årsrapporten til etterretning. 

 
4. Legeforeningens høringer i 2018 

Høringer hvor NGF har uttalt seg ble gjennomgått av leder som spesielt 
fremhevet ‘Legetjenester på nett’, ‘spørreundersøkelse fritidspoliklinikk’ 
presentert i NGF-nytt, foreslått tema til ‘Kloke valg’ kampanjen i legeforeningen. 
Gjennomgangen ble tatt til etterretning uten ytterligere kommentarer. 
 

5. Rapport fra NGFs interessegrupper. 
Årsrapporter fra interessegruppene ble sendt ut til på forhånd per e-post og 
enkelte hovedpunkter ble trukket frem av leder. Årsrapporten ble tatt til 
etterretning.  
Rapportene fra de ulike interessegruppene vedlegges referatet.  



 
6. Regnskap, budsjett og revisjon NGF Forskningsfond  

Kasserer Kay-Martin Johnsen gjennomgikk regnskap for 2018 og budsjett for 
2019. Regnskapet er godkjent av revisor. Revisor hadde ingen anmerkninger til 
regnskapet. Rapport fra revisor vedlegges referatet. 
 
Generalforsamlingen gir styret ansvarsfrihet for regnskapet uten kommentarer.  
 
Budsjett for 2019 ble godkjent av generalforsamlingen. En ny forskningskonto 
bygges opp under NGF, mens NGF forskningsfond gradvis reduseres. Øyvind 
Holme kommenterte at de som får priser på Årsmøtet fakturer midlene til NGF. 
Knut Lundin oppfordrer NGF til å sette av midler til å arrangere kurs i 
transabdominal ultralyd for unge gastroenterologer. Kristine Wiencke fra Styret 
kommenterer at Styret i NGF ikke er ansvarlig for å arrangere kurs. Kasserer 
kommenterer at det kan søkes til styret om dekning av eventuelt underskudd ved 
kurs. Fungerende leder i FUNGF kommenterer at de ikke har hatt noen intern 
prosess vedr. ev. arrangering av kurs. Leder mener en slik oppgave bør vurderes 
av påtroppende styre og ikke pålegges av generalforsamlingen. Knut Lundins 
trekker sitt forslag, men ønsker å oppfordre det påtroppende styre å styrke 
utdanningen i ultralyd. 
 
NGF Forskningsfond (fond til bekjempelse av Fordøyelsessykdommer) og 
tildelinger av stipend for 2018 ble presentert av Reidar Forsmark. Flere har ikke 
gjort krav på tildelte midler, og det er satt tidsfrist for dette i tildelingen. Søknad 
om omdanning fikk ikke støtte fra norske kvinners sanitetsforening (NKS) og ble 
trukket. Fondet bygges ned ved tildelinger som gradvis reduserer fondet. 
Tildeling av stipend for 2019 blir annonsert under middagen på Årsmøtet.  
 

7. Rapport fra spesialitetskomiteen. 
Leder for spesialitetskomiteen Kristine Wiencke orienterte om komiteens arbeid. 
Spesialistkomiteen utnevnes av Styret og YLF utnevner YLF-representantene. 
Medlemmer fra 2019 blir Kristine Wiencke, Taran Søberg, Lars N Karlsen, John 
Jobuta. Vararepresentanter er Christian Corwin og Johan Holck-Steen. YLF-
representant blir Anna Lisa Schult med vararepresentant Sindre Gabrielsen. Kjetil 
Garborg , Magne Buset og Peter Dalsbø trekker seg. Spesielt har det vært arbeidet 
med ny struktur for spesialistutdanningen.  
 
Det er ikke laget noe nytt system for rapporteringen etter at Serus nå avvikles. 
  
Redusert antall godkjente gastroenterologer fra 265 i 2016 til 231 i 2017 og 229 i 
2018. Det ble godkjent kun 10 nye gastroenterologer i 2018. Komiteen minner 
om at det er viktig å opprettholde og øke utdanningskapasiteten lokalt.  
 

8. Rapport om Scandinavian Journal of Gastroenterology. 
Redaktør H.L. Waldum orienterte om tidsskriftet. Det ble mottatt 1158 
manuskripter i 2018. Impact factor 2.52. Norske manuskripter utgjør kun 3 %, 
men er prioritert. Nordiske manuskripter blir alltid sendt til peer review. 
 



Scandinavian Journal of Gastroenterology er et fritt og uavhengig tidsskrift. 
Medlemmene oppfordres til å sende inn sine arbeider og bruke tidsskriftet. 
 

 
9. NGFs stipendtildelinger 

Presenteres under middagen på Årsmøtet 
 

10. Valg av leder og styremedlemmer 
Leder av valgkomiteen Roald Torp orienterte om at styret skal ha en leder og 
seks styremedlemmer med funksjonstid på 2 år.  
 
Mette Vesterhus ble valgt til ny leder for 2 år. 
 
Birgitte Seip, Øyvind Holme, Brita Solheim, Sigurd Breder, Robert S Hammer, 
Eivind Ness-Jensen ble valgt til nye styremedlemmer for 2 år. 
 
Dirigent takker valgkomiteen for sitt arbeid.  
 

 
11. Valg av fagutvalg utdanningskandidater NGF (FUNGF) 

Sigurd Breder (leder), Vibeke Strande, Sveinung Molnes, Elisabeth Steinsvik, 
Ingrid Marie Mikalsen, Kristin Randel (vara) ble valgt til Fagutvalget. 
 
Til valgkomite for Fagutvalget velges Linn Bernklev og Tina Balto 

 
12. Valg av interessegrupper og valgkomite 

 
Interessegruppen for Nevrogastroenterologi 
Johan Lunding (leder), Jan Hatlebakk, Gülen Aslan Lied, Peter Holger Johansen, 
Dag Arne Lihaug Hoff, Tarek Mazzawi, Fred Arne Halvorsen, Richard Heitmann 
 
Interessegruppen for IBD 
Peter Ricanek (leder), Hilde Løland von Volkmann, Marte Lie Høivik, Erik 
Skogestad, Kristin Kaasen Jørgensen, Anne Elisabet Østvik, Tore Grimstad, 
Christine Olbjørn 
 
Interessegruppen for pancreassykdommer 
Georg Dimcevski (leder), Truls Hauge, Dag Hoem, Jan Magnus Kvamme, Tom 
Glomsaker, Anne Vaage, Trond Engjom 
 
Interessegruppen for Ultralyd 
Kim Ånonsen (leder), Elisabeth Steinsvik, Lars Aabakken, Jan Magnus Kvamme, 
Jens Pallenschat, Håvard Midgard, Odd Helge Gilja, Fredrik Bjorvatn Sævik 
 
Interessegruppen for Leversykdommer 
Mette Vesterhus (leder), Øystein Rose, Hans Lannerstedt, Morten Hagness, Siri 
Martinsen, Lars N Karlsen, John Willy Haukeland 
 
Interessegruppen for endoskopi 



Vemund Paulsen (leder), Helge Evensen, Katrine Aglen Seeberg, Johan Holck-
Steen, Khang Pham, Christian Rushfeldt, Ellen Melsom, Gunnar Quigstad 
 
Interessegruppen for tarmkreftscreening 
Michael Bretthauer (leder), Ingrid Prytz Berset, Ishita Barua, Øystein Brenna, 
Petter Hære, vil arbeide med å få et medlem fra Helse Nord. 
 
Til valgkomite for styret i NGF ble Margit Brottveit valg til leder og som 
medlemmer av valgkomiteen ble Tom Øresland og Odd Helge Gilja valgt.  

 
13. Årets Debatt 

Dette er ikke del av den formelle generalforsamling. Sigurd Breder fra FUNGF 
orienterte om ny ordning og innledet debatten som omhandlet ny struktur for 
spesialistutdanningen. Ordningen er basert på læringsmål som er nasjonale og 
nedfelt i forskrift. Det vil bli lagt større vekt på utdanningsplaner, supervisjon og 
veiledning. Helseforetakene får en sentral rolle. Legeforeningen får ikke lengre 
ansvar for å avholde kurs, men nasjonale kurs videreføres inntil videre. Alle 
utdanningsvirksomheter må ha en plan for hvilke læringsmål som kan oppnås. 
Potensiale for regionale og lokale forskjeller og ingen avsatte midler ble vektlagt. 
 

 
 
 
 
Tove Spauke     Svein Oskar Frigstad 
Referent     Referent 
(sign.)      (sign.) 
 
 
 
Referatet er godkjent av Dirigent Einar Husebye (sign.) 
 
 
 
Trond Engjom 
(sign.) 


