
 
 
 

 
 

ÅRSMELDING 2018 
 

 
Organisasjon: 
Styret i 2018, valgt 2017, har vært: 
 

 Ellen Schlichting, Oslo universitetssykehus  (leder) 

 Monica Jernberg Engstrøm, St. Olavs hospital (nestleder) 

 Marit Helene Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge 

 Anette Heie, Haukeland universitetssykehus (nettredaktør) 

 Birgitte Berntsen Brandt, Sykehuset Østfold (sekretær) 

 Siri Kommedal Ekroll, Stavanger universitetssykehus (erstattet Maren 
Bjørnstad) 

 Tone-Regine Sauve, Oslo universitetssykehus (LIS) 
 
 
Det har vært avholdt styremøter våren 2018 og i forbindelse med høstmøtet. For 
øvrig har styret kommunisert via mail.  
 
 

Økonomi 
Lars Vasli har vært regnskapsfører og revisor er Kjelstrup & Wiggen AS. 
Regnskapet og evt. kommentarer vil bli lagt frem på generalforsamlingen.  
 

Medlemmer  

Pr sept 2018 hadde foreningen 62 medlemmer, kvinneandelen er 60%. Det er 53 
godkjente spesialister i arbeid. 9 er pensjonister. Det er 13 assosierte medlemmer i 
tillegg. Foreningen har to æresmedlemmer, Jan Erik Varhaug og Rolf Kåresen.  
 

Internett 

Foreningens internettside finnes under www.legeforeningen.no og der finner man 
nyheter fra den fagmedisinske forening og referat for kurs og møter, samt fra 
hospiteringer og lignende hvor stipender fra foreningen er brukt. Anette Heie er 

http://www.legeforeningen.no/


nettredaktør. 
 
 
Priser og stipendier  
På høstmøtet 2017 ble gitt 2 priser a kr 5.000,- for de beste foredragene. Begge 

priser finansieres nå fra fagmedisinsk forening. Pris for beste endokrinkirurgiske 

foredrag ble gitt til Kristin Helset fra St. Olavs hospital for foredraget: Diagnostikk og 

behandling av cancer thyreoidea i endring siste 15 år. 

Pris for beste foredrag i mammakirurgi ble gitt til Maren Bjørnstad fra Sykehuset 
Innlandet for foredraget: Residiv etter brystbevarende kirurgi ved Sykehuset 
Innlandet i perioden 2003-2014.  
 
Det ble utdelt tre reisestipender a kr 15.000,-. Det kom inn 5 søknader. Styret 
prioriterte blant søkere som ikke tidligere har fått reisestipend. Tone-Regine Sauve 
og Marianne Kjøsen fikk stipend for å delta på kongress i Australia og Jerin Kiserud 
fikk stipend for å delta på den amerikanske brystkreftkongressen i Orlando. 
Alle har skrevet referat som er lagt på hjemmesiden. 
 
 
Høringer 
Styret har avgitt høringssvar på utkast til Nasjonalt handlingsprogram med 
retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av nevroendokrine svulster 
samt Læringsmål for de kliniske fagene i del 1. Vi har også vært med på flere felles 
høringsuttalelser fra Norsk Kirurgisk Forening. 
 
Fuxx 
Opprettet Fuxx (vedtatt på landsstyremøtet i 2017). Fuxx er et fagutvalg av leger i 
spesialisering og kortformen Fuxx betyr Fagutvalg av leger i spesialisering i xx 
forening. Formål: styrke utdanningen i respektive fag og det er Fuxx som skal utpeke 
LiS representant til spesialitetskomiteen. Fagutvalg av leger i sepsialisering i bryst- 
og endokrinkirurgi er Amund Henrik Eriksen, Tone-Regine Sauve og Vibeke Hagan. 
 
 
 
Ny fagakse – Faglandsråd 
Legeforeningens landstyre vedtok 300518 en lovendring med formål å styrke den 
fagmedisinske aksen i foreningen. Tone-Regine Sauve (FUxx) og Ellen Schlichting 
representerer foreningen vår i en overgangsperiode. Kandidater til faglandsrådet for 
perioden 2019-2020 skal velges på denne generalforsamlingen. Representanten til 
faglandsrådet som velges etter de vedtatte lovene bør fortrinnsvis være leder, 
alternativt styremedlem. 
 
Eurocrine 
Styret har arbeidet med at Eurocrine kan tas i bruk i Norge. Informasjon vil bli gitt på 
høstmøtet. 
 

Høstmøtet 2018 

Spesialitetskomiteen holder egen orientering om sitt arbeid i året som gikk. 



I skrivende stund er ikke frist utgått for å motta abstracts til frie foredrag og for 
endelig oppsett av program. Det planlegges en fellessesjon med plastikk-kirurgisk 
forening. Det er invitert foredragsholdere til tema som Eurocrine, 
samhandlingsverktøy og mulig sammenheng mellom brystkreft og sykdom i 
thyreoidea. I tillegg vil vi gjerne rette fokus på de som disputerer innen vårt fagfelt og 
Katrin Brauckhoff skal holde sin prøveforelesning for oss. 
Det planlegges en felles sosial samling på Arte Pazza etter møtets slutt onsdag 
24.10.18. 
 
 
 
 
 
På vegne av styret i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi 
 
 
Ellen Schlichting               
leder  
 
 
 
 

 


