
Styremøte i NFBE 090317, Legenes hus.  
 
Tilstede: Turid Aas, Ellen Schlichting, Anette Heie, Monica Engstrøm, Birgitte Brandt 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte og generalforsamling: 

 Ingen har spesielle kommentarer til endringer 
 
2. Høringssvar til Helsedirektoratet om læringsmål for de medisinske 
spesialitetene del 2 og del 3: 
 
Høringssvaret til Helsedirektoratet har blitt ført i pennen av Monica Engstrøm, og 
diskusjonen vedrørende utformingen har foregått på e-post, hvor styremedlemmene har 
kommet med innspill. På dagens møte ble følgende diskutert: 
 

 Vurdere flere læringsmål i brystkirurgien, for eksempel tumorbiologi, patologi og 
behov for adjuvant behandling.  

 Vurdere behov for spesifikke læringsmål for det operasjonstekniske innen 
brystkirurgi.  
 

Monica Engstrøm inkluderer dette i høringssvaret, og det endelige utkastet sendes ut til 
styremedlemmene på e-post. 
 
3. Økonomi 
Turid Aas redegjorde kort for foreningens økonomi. Dette er et viktig tema, ettersom 
økonomien har vært noe presset de senere årene. Imidlertid har det skjedd en betydelig 
bedring i løpet av det siste året.  
 
Estimerte tall for 2017: 

 Antall ordinære medlemmer:  80 
 Tilskudd fra Legeforeningen: Kr. 165000 
 Utgifter: Kr. 15000 revisjon 

      Reiseutgifter til styret: Cirka kr. 20000 
      Utgifter til middag i forbindelse med Høstmøtet: Cirka 40000. 
 
 
4. Høstmøtet 2017 
Dette temaet ble viet størstedelen av møtet, ettersom planlegging av høstmøtet er en 
sentral oppgave for styret. Følgende ble diskutert på dagens styremøte: 

 Middagen i forbindelse med Høstmøtet er en stor utgift for foreningen. De siste 
årene har den vært holdt i restauranten De Fem Stuer på Soria Moria, men dette 
har vært relativt kostbart. I 2016 betalte medlemmene en egenandel på kr. 350 
for middagen. Det var godt oppmøte, men det er få muligheter for mingling i løpet 
av middagen.  Styret ønsker derfor å undersøke om det vil være mulig å 
organisere dette som en mer uformell tilstelning på Soria Moria som et alternativ 
til restaurantmiddag. Turid undersøker muligheten for dette. 

 Stipender: Det ble utlyst to stipender for 2016, hvert på kr. 15000. Økonomien i 
foreningen er bedre i år, og det planlegges derfor utlysning av tre stipender på kr. 
15000. 



 Pris for beste foredrag: Foreningen står for to priser på kr. 5000 for beste 
foredrag innen brystkirurgi og endokrinkirurgi. 

 Det er fortsatt ønske om samarbeid med plastikkirurgene om felles symposium 
og eventuelt frie foredrag som er relevante for begge spesialiteter. Turid Aas tar 
kontakt med norsk plastikkirurgisk forening for å planlegge dette 

 Forslag til symposier: 
 

 Endokrinkirurgi: Indikasjon for kirurgi ved PHPT foreslås som 
mulig tema.  

 Anders Bergenfeltz forespørres i forbindelse med at Anette 
Heie skal hospitere i Lund, Sverige. 
 

 Brystkirurgi: Neoadjuvant behandling og kirurgi i aksillen foreslås 
som mulig tema. 

 Ellen skal være opponent ved Karolinska i nær fremtid, vil 
undersøke om Linda Zetterlund kan holde foredrag. 

 
 Det må oppnevnes en komité for vurdering av beste foredrag. I 2016 bestod 

komiteen av Anette Heie, Inga Karsrud og Helle Skjerven. Medlemmene kan ikke 
holde foredrag selv, og det bør være en balanse mellom universitetssykehus og 
lokalsykehus. Komité utnevnes når vi har fått inn abstraktene. 

 Det er valg til styret i NFBE i år, og det må oppnevnes en valgkomité. Det er sendt 
ut epost til Ina Huse som er leder av valgkomiteen. Følgende diskuteres på 
dagens møte: 

 Turid Aas går ut av styret etter mange år som leder. Anette Heie 
kan fortsette fra Bergen. Ellen Schlichting kan eventuelt fortsette, 
det samme kan Birgitte Brandt. Monica Engstrøm ønsker også 
fortsette en periode til. Ellen gir Ina Huse beskjed om hvem som 
går ut av styret og hvem som kan tenke seg å fortsette 
 

 De siste årene har det vært nokså få abstrakter til Høstmøtet. Dette er beklagelig, 
og styret ønsker å oppfordre til økt antall abstrakter. Det er ikke nødvendig med 
store prosjekter for å ha en presentasjon på Høstmøtet. De siste årene har det 
ikke vært nødvendig med et meget tett tidsskjema for å gjennomføre møtet i 
henhold til møteplanen, og ofte er diskusjonen i etterkant av foredragene meget 
interessant.  Møteplanen skal derfor forsøkes orgaisert slik at det blir god tid til 
diskusjon etter foredragene i år. 

 Turid ber om at vi får et annet møterom enn tidligere år. 
 

 
 

 
   


