
 
Referat fra styremøte i Norsk Forening for Bryst og 

Endokrin-kirurgi (NFBE) 
Torsdag 27.08.2020. Digitalt møte 

Til stede: Monica Engstrøm (møteleder og referent), Marit Hansen, Ina Huse, Katrin 
Brauckhoff, Tone-Regine Sauve, Marcus Solbakken. Siri Ekroll kunne ikke delta. 

 

Agenda for møtet: Planlegging av årets høstmøte 

Vi har meldt inn at vi ønsker møte (både symposium og generalforsamling) på torsdag i 
høstmøteuka (uke 43), men vi har ikke fått bekreftet dag eller tidspkt. Vi vet heller ikke om 
det blir på Zoom eller annen løsning, eller om det kan bli kursavgift.   

For avklaring: Monica sendte etter møtet mail til leder i kirurgisk forening (John Christian 
Glent) og leder av programkomiteen (Usman Saeed) for avklaring av tidspkt, digital plattform 
og kursavgift 

Videre diskuterte vi innholdet for den faglige delen av møtet og for generalforsamlingen. Vi 
har 2x45 minutter til det faglige og 1 time til generalforsamling. Til den faglige delen 
inviterer vi 3 «nydisputerte» til å presentere sitt arbeid. Vi setter av 20 minutter til foredrag 
og 10 minutter til diskusjon/spørsmål for hver av de 3. I tillegg ønsker vi presentasjon fra 
brystkreftregisteret og fra Eurocrine. Enighet om å ikke spørre utenlandske foredragsholdere 
i år når kun digitalt møte. Det betyr at årets møte i hovedsak blir innen brystkreft.  

De som blir invitert/forespurt: Hanna Dillekås, Kari Britt Hagen og Tone Lende. De 2 
førstnevnte takket ja da det var planlagt som et vanlig høstmøte. Katrin spør dem om de 
fortsatt ønsker å holde foredrag for oss. Monica har sendt mail nå til Tone Lende med 
forespørsel. Ellen Schlichting har sagt seg villig til å presentere brystkreftregistertall, Marit 
presenterer kort fra Eurocrine. 

Når det gjelder generalforsamlingen, er vi usikker på hvor stort behovet er for et faktisk 
møte. Evt kan vi informere per mail på forhånd, og kun sette av tid til evt spørsmål eller 
avklaring av enkelte tema. Kravene til vår etterutdanning er et aktuelt tema der det kan 
være behov for diskusjon. Vi er usikre på om det er et formelt krav til å faktisk avholde et 



møte. Monica sendte mail etter styremøtet til legeforeningens sekretariat med spørsmål om 
det formelle. 

Vi lyser ikke ut reisestipend foreløpig, men avventer coronasmittesituasjonen.  

 

En sak utenfor høstmøtetemaet: HOD etterspør 2-3 kirurger om deltagelse i en 
arbeidsgruppe om trygg kirurgi. Marit foreslår at Kjersti Mevik i Bodø får forespørselen siden 
hun i sitt PhD-arbeid hadde trygg kirurgi som tema. Kjersti har akseptert forespørselen 
Monica sendte per mail rette etter styremøtet, og leder av norsk kirurgisk forening er 
informert om det.  
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