Generalforsamling for Norsk Forening for Bryst – og endokrinkirurgi, Meet Ullevaal,
24.10.19.
1. Åpning av årsmøtet
v/Ellen Schlichting.

2. Valg av ordstyrer og referent.
Ellen Schlichting velges til ordstyrer, Birgitte Brandt blir referent

3. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige generalforsamling.
Ingen innsigelser.

4. Årsberetning fra styret
Styrets arbeid ble presentert. Det er avholdt to styremøter i 2019. Styret har hyppig
kommunikasjon på epost, og har utarbeidet høringssvar ved relevante høringer, samt
levert felles uttalelser med NKF. Bryst- og endokrinkirurgi har hatt temanummer i
”Kirurgen”, og det er planlagt en presentasjon i ”Overlegen”. Ellen Schlichting er
intervjuet i Tidsskriftet. Foreningen består nå av 88 medlemmer. Av disse er 60
godkjente spesialister, 19 er ikke spesialister og 9 er pensjonister. Foreningen har 13
assosierte medlemmer og 2 æresmedlemmer; Turid Aas og Rolf Kåresen. Det er etablert
en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til obligatorisk etterutdanning for leger
med spesialistgodkjenning. Gruppen ledes av Else Marie Opsahl, øvrige medlemmer er
Siri Ekroll, Anne Irene Hagen og Birgitte Brandt.

Monica Engstrøm orienterte om Faglandsrådet.
Hensikten er å styrke den fagmedisinske aksen, og alle fagmedisinske foreninger er
representert. Leder er representant. Det er valgt et styret med 9 representanter. Disse,
samt 11 andre er delegater til Landsstyremøtet. Faglandsrådet virker fra 010919010921, altså i to år.
Monica Engstrøm orienterte om Faglandsrådmøtet 2019: Fem temaer ble særlig
diskutert:
-Psykisk syke, og hvordan sikre god nok somatisk behandling for denne
pasientgruppen. Vedtatt resolusjon for ivaretakelse av disse.
-Genetikk: For lite eller for mye testing?
-Gjør kloke valg: Redusere overutredning, overdiagnostikk og overbehandling.
NFBE har ikke kommet med konkrete anbefalinger, foreløpig.
-Klinisk informatikk. Medisinsk fagledelse av e-helseutvikling, klinikerne må
involveres.
-Spesialiteten akutt-og mottaksmedisin, orientering om denne.
Neste møte er i april. Frist for innspill er 15.01.20. Monica Engstrøm kan kontaktes
dersom noen ønsker å melde inn saker.

Marit Hansen orienterte om Eurocrine: Bergen er med fra august, Kristiansand likeså.
Drammen, Trondheim og Hamar + OUS arbeider med å komme med. Det har vært
problemer med godkjenning fra personvernombudet flere steder. Philip Skau (Tromsø)
kan trolig hjelpe med noe av det praktiske vedrørende dette. Avgift for deltakelse er for
tiden 800 Euro. Det er også årlige driftsutgifter på kr. 12.0000,-. I 2019 har Tromsø
dekket dette. Hvordan denne kostnaden skal fordeles, må diskuteres etter hvert som
flere sykehus kommer med.

Ellen Schlichting orienterte om EUBREAST: Ellen er medlem, og har vært på møte. En
aktuell studie for Norge (Indax –optimalisering av lokoregional behandling etter
neoadjuvant behandling hos cN1- pasienter). Invitasjon vil komme i 2020.

NFBE har egen Facebookgruppe med mye fint innhold. Tone-Regine Sauve har lagt ut
mye, men alle kan legge ut. Det er et ønske om mer aktivitet og påminnelser om aktuelle
arrangementer på denne gruppen, som per nå teller 50 medlemmer.
5. Gjennomgang av regnskap
Regnskapet for 2018 er godkjent. Lars Vasli orienterte styret om regnskapet. I 2018 var
aktivitetsresultatet kr. 8.975,-. Inntektene er i all hovedsak medlemsinntekter, og
utgiftene utbetaling av reisestipend og utgifter til styremøter. Foreningens frie
formålskapital var ved utgangen av 2018 kr. 251.660,-.
Revisor er RSN Norge, og revisors honorar er for tiden kr. 15.500,-.
6. Rapport fra spesialitetskomiteen v/Else Marie Opsahl (leder). Bemanningssituasjonen
er nå bedre. Det er ikke lenger flaskehals til gruppe 1-tjeneste. Alle utdanningssteder har
nå levert ny søknad om status som utdanningsinstitusjon, på grunn av ny
spesialitetsstruktur. Alle disse skal vurderes av spesialitetskomiteen. Det har vært
avholdt møter i forbindelse med institusjonsbesøk, og spesialistkomiteen har også gitt
uttalelse til en søknad om godkjenning. Det har vært avholdt 3 møter hittil i 2019,
ytterligere 1 er planlagt. 2 institusjonsbesøk er gjennomført i 2019, i Østfold og Ålesund.
7. Prisutdeling
Komite: Olaf-Johan Hartmann-Johnsen, Carina Lindfors og Katrin Brauckhoff.
Beste foredrag brystkirurgi: Siri Nilsen: Trippel negativ brystkreft; 10 års materiale fra
Vestre Viken.
Beste foredrag endokrinkirugi: Vegard Brun: F-cholin PET/CT og PET/MR for
lokalisering av parathyreoideaadenom og hyperplastiske parathyreoideakjertler.
Beste kasuistikk: Siri Ekroll: To unge menn med lammelser: En case study.
8. Utdeling av reisestipend
Ingen søkere i år. Generalforsamlingen beslutter at søknadsfristen utsettes til 1.
desember 2019.

9. Valg av nytt styre
Leder for valgkomiteen, Kristin Helset, orienterte. Valgkomiteen har bestått av Kristin
Helset, Anette Heie og Ellen Schlichting. 3 medlemmer går ut: Ellen Schlichting, Anette
Heie og Birgitte Brandt.
Følgende nye medlemmer foreslås: Katrin Brauckhoff, Markus Solbakke og Ina Huse.
Styret består av leder, 4 medlemmer og 2 vara. Alle møter til styremøter, også vara.
Monica Engstrøm innstilles som leder i NFBE. Nye styremedlemmer valgt ved
akklamasjon.

10. Eventuelt
Det ble diskutert om æresmedlemmene i NFBE skal inviteres personlig til Høstmøtet, og
om disse skal få dekket deltakeravgift og reise/opphold. Styret har gått inn for betaling
av deltageravgift, og generalforsamlingen stemmer også for dette.
Styret har arbeidet med muligheten for en egen logo for NFBE. Tone-Regine Sauve har
kontaktet Uzma Ilyas (LIS i Vestre Viken), som har laget flere forslag. Disse ble forelagt
generalforsamlingen. Følgende forslag ble vedtatt, med ønske om fargejustering til rosa
sløyfe sentralt i logoen:

