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1. Åpning av årsmøtet
Ved Turid Aas
2. Valg av ordstyrer og referent
Turid Aas ble valgt til ordstyrer og Birgitte Brandt til referent.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det var ingen innsigelser, og innkalling og dagsorden ble godkjent.
4. Årsberetning fra styret
Styrets medlemmer har i 2015 vært







Turid Aas; Haukeland universitetssykehus (leder)
Ellen Schlichting, Oslo universitetssykehus, Ullevål (nestleder)
Lisa Steffensen Nordlandssykehuset
Anette Heie, Haukeland universitetssykehus
Birgitte Berntsen Brandt, OUS
Lene Tøsti, Sykehuset Innlandet

Petter Østhus som var styremedlem gikk bort vinteren 2015.
Det har vært avholdt styremøte i mai 2015 og i forbindelse med høstmøtet. Referat fra
styremøtene legges ut på NFBEKs nettsider.
Videre ble det orientert om foreningens økonomi. Lars Vasli har vært regnskapsfører og
revisor er Kjelstrup & Wiggen AS.
Videre ble det orientert om foreningens økonomi. Foreningens medlemsinntekter fra
Legeforeningen var kr. 134 436. Forbrukte midler var kr. 123 233, fordelt på kr. 98 447 som
var kostnader i forbindelse med Høstmøtet 2013, inkludert reisestipender på kr. 75 000, samt
kr. 11 661 som var kostnader i forbindelse med styremøter/faglig arbeid. I tillegg kommer
kostnader på kr. 13 125 til revisor. Årets aktivitesresultat er 11 203, og foreningen har altså et
lite overskudd i 2014 etter underskudd i 2013.

NFBEK har 73 medlemmer, hvorav 13 assosierte. Det er 43 spesialister, 7 er pensjonister.
Om foreningens nettsider: Denne oppdateres med nyheter og referater. Anette Heie er
nettredaktør.
På Høstmøtet i 2014 ble det delt ut priser for beste foredrag. Pris for beste foredrag i
endokrinkirurgi gikk til Else Marie Opsahl, og i mammakirurgi til Hans Fjøsne.
Det ble også delt ut fem reisestipender på kr. 15 000. Disse ble tildelt Renate Vik, Marianne
Todal, Yngve Nordbø, Katrin Brauckhoff og Birgitte Brandt
Det ble gitt en kort orientering om årets Høstmøte. Det var i alt kommet inn 18 abstracts. Som
i fjor var det samarbeid med Norsk forening for plastikkirugi om felles symposium og
gjennomgang av abstracts innen onkoplastisk kirurgi. Det ble holdt mammasymposium ved
Anne Bodilsen fra Århus om temaet reseksjonsrender, rereseksjon og lokale residiv.
Medlemsmiddag ble avholdt 21.10.14. Egenandel kr. 300.
5. Gjennomgang av regnskap
Dette ble redegjort for under punkt 4. Regnskapet ble godkjent.
6. Årsberetning fra spesialistkomiteen
Ved Trond H. Paulsen.
Komiteen har i 2015 bestått av Else Marie Opsahl (leder), Kristin Helseth, Trond Harder
Paulsen, John Kufaas og Lene Tøsti. Vararepresentanter: Joanna Majak Gundersen, Renate
Vik, Vegard H. Brun
Komiteen har gjennomført 3 institusjonsbesøk i 2015: Hamar, Haukeland og OUS.
Det ble ellers redegjort for saker som spesialistkomiteen har behandlet i løpet av året. Blant
annet er det utarbeidet forslag til nye kurskrav og nytt attestasjonsskjema for spesialiteten,
men mye er på vent hos Helsedirektoratet i forbindelse med utarbeidelse av ny
spesialitetsstruktur. Bemanningssituasjonen ble omtalt. Det er kun 5 LIS-stillinger ved gruppe
1- institusjoner, og det ble bemerket at det nå er ventetid på gruppe 1-tjeneste. Det er godkjent
én ny spesialist i 2014.
7. Saker av interesse for medlemmene
 Forslag til endring av statutter når det gjelder antall mulige gjenvalg til styret i NFBEK,
samt om man skal ha med en bestemmelse om geografisk spredning og
kjønnssammensetning i styret og eventuelt samtidig deltakelse i styret i NFBEK og
spesialistkommiteen. Styret vil utarbeide et forslag som sendes på høring før neste års
generalforsamling. Tilbakemelding fra salen om at det er positivt at ett medlem både
deltar i styret og i spesialistkomiteen.


Kurs i onkoplastikk. Kurset holdes 29.-30. oktober i Oslo. Kurset er foreslått gjort
obligatorisk for spesialiteten i bryst- og endokrinkirurgi. I den forbindelse er det innkalt til
møte med representanter fra plastikkirurgien, da disse har innsigelser på at kurset blir
obligatorisk. Representanter fra både fagmedisinsk forening og spesialistkomite fra begge
spesialiteter vil delta på møtet.



Orientering om tap av thyreoideakirurgi ved enkelte av landets bryst- og
endokrinkirurgiske seksjoner, og om at NFBEK i den anledning har sendt brev til
foretaksledelsen i HSØ der det påpekes at dette ikke er ønskelig.

8. Utdeling av priser for beste foredrag
To priser på kr. 5000 ble delt ut:
Pris for beste foredrag i endokrinkirurgi gikk til Katrin Brauckhoff for hennes foredrag
”Analyse av EMG forandringer i kontinuerlig intraoperativ nervemonitorering;
Traksjonsskade på nvervus laryngeus recurrens i gris.”
Pris for beste foredrag i mammakirurgi gikk til Monica Jernberg Engstrøm for foredraget ”
Lobulært karsinom. Prognostisk betydning av grad og immunhistokjemiske biomarkører.”
9. Valg av nytt styre
Dagens styremedlemmer har alle stilt seg til disposisjon for en ny periode på to år. Det skal
dermed velges ett styremedlem. Det ble vektlagt betydningen av å opprettholde en viss
geografisk spredning blant styremedlemmene. Valgkomiteen hadde innstilt Monica Jernberg
Engstrøm, og hun ble valgt som nytt medlem.
10. Eventuelt
Informasjon om kurs i endokrinkirurgi i Bergen i uke 6 og om International endocrine surgery
conference – recent progress in endocrine surgery, Bergen 23.-24. september 2016.

