
 
Referat fra generalforsamling for Norsk Forening for 

Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBE) 
Torsdag 27.10.2016 

Tilstedet: Fra styret: Turid Aas, Ellen Schlichting, Anette Heie, Lene Tøsti og Monica 
Engstrøm. Ca 25 av foreningens medlemmer for øvrig. 

 

1. Åpning av årsmøtet 
Ved leder i styret, Turid Aas 
 

2. Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer Turid Aas, referent Monica Engstrøm 
 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 

4. Årsberetning fra styret og  
5. Gjennomgang av regnskap 

Årsmelding for foreningen for 2016 foreligger som eget dokument tilgjengelig på 
nettsiden. Leder gikk gjennom årsberetningen. Styrets 7 medlemmer er som angitt i 
årsmeldingen (Turid Aas, Ellen Schlichting, Anette Heie, Lene Tøsti, Birgitte Berntsen 
Brandt, Lisa Steffensen og Monica Engstrøm), men Birgitte B. Brandt har skiftet 
arbeidssted til Sykehuset Østfold Kalnes.  
 
Foreningen har god økonomi med positiv balanse på ca 100 000,-. Regnskapet legges 
tilgjengelig på nettsiden. I 2015 var økonomien svak, og det ble derfor ikke utlyst 
reisestipend. Foreningens inntekter kommer hovedsakelig fra tilskudd fra 
Legeforeningen. Dette er bl.a. avhengig av antall medlemmer, og alle som jobber i 
faget, oppfordres til å melde seg inn. Vi har også fått støtte fra Norsk Kirurgisk 
Forening til reise/opphold til ekstern høstmøteforeleser.  
 



Foreningens nettside finner man på Legeforeningens nettside, og Anette Heie er 
redaktør. Her legges rapporter, nyheter og andre aktuelle saker for foreningens 
medlemmer. Anette Heie kan kontaktes hvis noen ønsker å legge noe ut på siden. 
 
Styret i foreningen har gitt høringssvar der det er relevant for oss. Siste året har vi 
spesielt vært opptatt av nye regler for spesialistutdanning (sammen med 
spesialitetskomiteen) og nye retningslinjer for utredning og behandling av cancer 
thyreoidea.  
 
NFBE hadde temaansvar for Kirurgen nr 2. Det har kommet flere positive 
tilbakemeldinger på våre bidrag der. 
 
Når det gjelder høstmøtet 2016 kom det dessverre inn bare 13 abstrakt til frie 
foredrag. Alle bidragene holdt høy kvalitet, men vi ønsker oss flere bidrag neste år. 
Alle oppfordres til å tenke på dette i god tid før neste høstmøte. Det trenger ikke å 
være store prosjekter. Kasuistikker er også spennende og lærerikt. Fellesmøtet med 
plastikkirurgene oppleves som lærerikt. Møterommet vi fikk var lite egnet og altfor 
lite, og styret vil gi tilbakemelding om det til arrangør. Symposiene ble også godt 
mottatt, men det ble noe lite tid for diskusjon. Dette gjelder særlig de nye 
retningslinjene for behandling av cancer thyreoidea. Neste år er det aktuelt å 
planlegge et mer romslig program slik at det blir mer tid til diskusjon. Styret foreslår 
at vi før neste høstmøte engasjerer foredragsholdere fra egne rekker til å gå gjennom 
aktuelle/nye/sentrale /viktige publikasjoner innen vårt fagfelt.  
 
Årsmeldingen ble vedtatt og regnskapet er godkjent av revisor.  
 

6. Årsberetning fra spesialitetskomiteen 
Leder i Spesialitetskomiteen for Bryst- og endokrinkirurgi, Else Marie Opsahl, gikk 
gjennom Årsberetningen. Denne blir gjort tilgjengelig på nettsiden til NFBE.  
 
Spesialitetskomiteen består av Else Marie Opsahl, Anne Irene Hagen, John Kufås, 
Joanna Gundersen, Lene Tøsti og Trond Harder Paulsen. De hadde 5 møter siste året, 
hvorav 3 var i forbindelse med besøk ved ulike Bryst- og endokrinkirurgiske 
avdelinger. Per september 2016 er det 54 godkjente spesialister, og 2 er godkjent 
siden forrige generalforsamling. I tillegg har 4 sendt søknad om godkjenning. 
Behandlingstiden for søknadene i Helsedirektoratet er relativt lang. Det er for få LIS-
stillinger i vår spesialitet, og det er flere som venter på stilling på Gruppe I-sykehus. 
Styret for NFBE vil sende et bekymringsbrev til Helsedirektoratet og fagsjefene i 
Helseregionene angående dette.  
 



Spesialitetskomiteen har jobbet mye med høringssvar til Helsedirektoratets forslag til 
nye spesialistregler. Høringssvar er levert, men det er fortsatt mye som er uavklart og 
usikkert i forhold til hvordan dette blir. Det ble noe diskusjon rundt overgangsregler. 
En annen bekymring fra oss er at mye av organisering av utdanningen overlates til 
hvert enkelt helseforetak.  
 

7. Forslag til tidsbegrensing av styreverv 
Styret foreslår at det settes en tidsbegrensning for å inneha styreverv i foreningen. 
Som en hovedregel skal styremedlemmene kunne sitte maksimalt 2 perioder (4 år). 
Hvis dette vil medføre at det blir en dårlig kontinuitet, dvs at 4 eller flere medlemmer 
utskiftes, kan det åpnes for å sitte en tredje periode. Det samme gjelder hvis det 
skulle bli vanskelig å rekruttere nye medlemmer til vervene. Forslaget ble vedtatt. 
 

8. Utdeling av priser for beste foredrag på Høstmøtet 2016 
Årets komité for vurdering av Beste Frie Foredrag: Anette Heie, Inga Karsrud og 
Carina Lindfors. Pris for beste brystkirurgiske foredrag gikk til Siri Ekroll fra Stavanger 
Universitetssykehus for foredraget Kasuistikk: Kvinne med adenoid cystisk karsinom i 
bryst. Pris for beste endokrinkirurgiske foredrag gikk til Renate Vik fra Haukeland 
Universitetssykehus for foredraget Stemmebåndsundersøkelse ved thyroideakirurgi. 
Hvilken nytte har dette? 
 

9. Utdeling av reisestipend 
Det kom inn 7 søknader til 2 reisestipender à 15 000,-. Styret prioriterte blant søkere 
som ikke har fått reisestipend tidligere. Anette Heie får stipend for å reise til Oxford 
for å lære mer om binyrekirurgi. Mariam Løfwander får stipend for å reise på 
kongress i Las Vegas arrangert av American Society of Breast Surgeons. Foreningen 
forventer rapport etter gjennomførte reiser. 
 

10. Valg av ny valgkomite for neste års valg 
Valgkomiteen for styret i NFBEK består av Ina Brynildsbakken Huse (OUS), Helle 
Kristine Skjerven (Drammen) og Kristin Helset (St.Olavs Hospital). På styrets møte 
tidligere på dagen ble det foreslått å spørre alle 3 om å fortsette. Helle Skjerven var 
fraværende og blir spurt i etterkant, de andre to aksepterte forespørselen, og Ina 
Huse fortsetter som leder av valgkomiteen. 
 

11. Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 

https://www.breastsurgeons.org/new_layout/educational/future_meetings.php

