Referat fra Generalforsamling for Norsk Forening for Bryst- og endokrinkirurgi
Dato: 25.10.18
Sted: Lovisenberg diakonale høgskole.
Følgende saker ble behandlet:
1. Åpning av Generalforsamlingen
v/leder i NFBE, Ellen Schlichting
2. Valg av ordstyrer og referent
Ellen Schlichting ble valgt som ordstyrer, og Birgitte Brandt referent.
Det ble holdt ett minutts stillhet til minne om Jan Erik Varhaug.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent uten anmerkninger.
4. Årsberetning fra styret
v/Ellen Schlichting. Det ble orientert om medlemmer i NFBEs styre, og om at det i 2018
har vært avholdt tre styremøter. Styret har for øvrig kommunisert via e-post.
På Høstmøtet 2017 ble det utdelt to priser for beste foredrag. Begge prisene var på kr.
5000, og ble finanisert av NFBE. Prisene ble tildelt Kristin Helset fra St. Olavs hospital for
foredraget ”Diagnostikk og behandling av cancer thyreoidea i endring de siste 15 år”, og
til Maren Bjørnstad for foredraget ”Residiv etter brystbevarende kirurgi ved Sykehuset
Innlandet i perioden 2003-2014”.
Det ble i 2017 utdelt tre reisestipender a kr. 15000. Disse ble tildelt Tone-Regine Sauve,
Marianne Kjøsen og Jerin Kiserud. Alle har levert referat fra kongressene, disse er
tilgjengelig på NFBEs nettsider.
Styret har avgitt høringssvar på utkast til Nasjonalt handlingsprogram med
retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nevroendokrine svulster,
samt Læringsmål for de kliniske fagene i del 1. NFBE har også vært representert i felles
høringsuttalelser fra Norsk Kirurgisk Forening.
Det er opprettet FUxx (fagutvalg for leger i spesialisering i spesialitet xx) for NFBE.
Formålet med dette er å styrket utdanningen i respektive fag, og FUBE skal også foreslå
LIS-representant til spesialitetskomiteen. FUBE i vår forening er Amund Eriksen, ToneRegine Sauve, Maren Bjørnstad og Vibeke Hagan.
Det ble orientert om ny fagakse – Faglandsråd. Legeforeningens landsstyre vedtok i mai
2018 en lovendring med formål å styrke den fagmedisinske aksen i Legeforeningen.
Tone-Regine Sauve (FUBE-representant) og Ellen Schlichting representerer NFBE i en
overgangsperiode.
Styret har også arbeidet med at Eurocrine kan tas i bruk i Norge.

Høstmøtet 2018: Styret har arbeidet med gjennomføringen av Høstmøtet, og satt
sammen årets program. Foreningsmiddag ble avholdt 24.10.18 på Arte Pazza.
Deltagerne betalte selv for mat og drikke.
5. Gjennomgang av regnskap
Videre ble regnskapet for 2017 gjennomgått. Lars Vasli har vært regnskapsfører, og
revisor er Kjelstrup og Wiggen AS. Foreningens økonomi er betydelig bedret de siste
årene, og er nå svært solid. I 2017 hadde NFBE medlemsinntekter på kr. 165456.
Utgiftene var på kr. 113407, og var i hovedsak utbetaling av reisestipend og utgifter til
styremøter. I tillegg kommer utgifter til revisor. Overskuddet for 2017 blir med dette kr.
52049. Foreningens frie formålskapital (formue) var ved utgangen av 2017 kr. 242686.
Det var ingen som hadde spørsmål eller kommentarer til regnskapet.
6. Årsberetning fra spesialitetskomiteen
Orientering ved komiteens leder, Else Marie Opsahl.
Spesialitetskomiteens mandat er å ivareta spesialitetens integritet og opprettholde
faglig kvalitet gjennom læringsmål og tilsyn. Spesialitetskomiteen har i 2018 bestått av
Else Marie Opsahl (leder), Anne Irene Hagen, Renate Vik, Vegard Brun, Trond Paulsen,
Lene Tøsti og Joanna Gundersen og John Kufås.
Spesialitetskomiteen har utarbeidet læringsmål og krav til ny spesialitet. Leder for
spesialitetskomiteen har også deltatt sammen med leder i NFBE i dialogmøte med
representanter for plastikkirurgene. Plastikkirurgene hadde innvendinger mot bruken
av begrepet onkoplastikk, samt foreslåtte læringsmål som angikk reduksjonsplastikk.
Man kom til slutt frem til et kompromiss, der onkoplastikk ble beholdt som begrep, men
det ble presisert at dette dreide seg om level 1-inngrep. Videre at man skal assistere ved
level 2-inngrep (terapeutisk reduksjonsplastikk). Læringsmålene er minimumskrav og
ble forskriftsfestet 01.03.18.
Komiteen har gjennomført 4 møter og 3 institusjonsbesøk det siste året.
7. Utdeling priser for beste foredrag på Høstmøtet 2018
Komiteen for vurdering av foredrag har bestått av Inga Karsrud, Monica Engstrøm og
Vegard Brun. Lene Johnsen ble tildelt pris for foredraget ”En gjennomgang av
brystkreftoperasjoner ved Stavanger Universitetssykehus: Hvorfor så få primære
rekonstruksjoner?” og Vegard Brun for foredraget ”Beslutningsstøtteverktøy for optimal
dosering av Levaxin”. Hver av prisene er på kr. 5000, og finansieres fra NFBE.
8. Utdeling av reisestipend
Foreningens økonomi tillater at det deles ut to reisestipender på kr. 30000 og to på kr.
15000. Det har kommet inn 8 søknader, hvorav 4 søkere har mottatt stipend tidligere.
Stipend for 2019 ble derfor tildelt søkere som ikke tidligere har mottatt stipend:
Reisestipend på kr. 30000 tildeles Marit Hansen og Siri Ekroll. Reisestipend på kr. 15000
tildeles Tone Hegna og Lene Johnsen. Styremedlemmer som er tildelt stipend har ikke
deltatt i tildelingen av reisestipendene.
9. Valg av ny valgkomité og forslag til ny spesialitetskomité
Anette Heie, Ellen Schlichting og Kristin Helset ble valgt til valgkomité.

NFBE skal foreslå medlemmer til ny spesialitetskomité til Faglandsrådet.
Generalforsamlingen vedtok følgende forslag:
Else Marie Opsahl (leder)
Anne Irene Hagen
Renate Vik
Vegard Brun
Pernilla Olsson (vara)
Tone-Regine Sauve (vara)
Vibeke Hagan (LIS-representant)
Amund Eriksen (LIS vara)
10. Eventuelt
I år var det kun 12 abstracts til Høstmøtet, en nedgang fra 2017. Det ble motivert til å
øke antallet innsendte abstracts til neste år, ettersom de frie foredragene er
grunnstammen i Høstmøtet. Samtlige avdelinger oppfordres til å bidra, og det er ikke
nødvendig med store prosjekter. De siste årene har det for eksempel vært flere
spennende kasuistikker. Det er viktig å komme tidlig i gang med arbeidet for at
arbeidsmengden når Høstmøtet nærmer seg ikke blir for stor.
Generalforsamlingen ønsket at det skulle opprettes en lukket Facebookgruppe for NFBE.
Dette vil være en egnet plattform for å diskutere faglige spørsmål og komme med tips til
relevante aktiviteter for foreningens medlemmer.
Turid Aas ble utnevnt til nytt æresmedlem i foreningen. Hun har vært styremedlem i
NFBE fra 2007, og gikk av som leder i 2017. Videre har hun vært sentral i oppbyggingen
av bryst- og endokrinkirurgien ved Haukeland Universitetssykehus og vært en samlende
person for hele miljøet. Hun har bidratt til tallrike publikasjoner og
forskningsprosjekter, og vært pådriver for at ny kunnskap skal implementeres raskt i
klinisk praksis. Hun har også vært aktiv i NBCG i en årrekke.

