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1. Åpning av årsmøtet
Foreningens leder, Turid Aas, åpnet møtet. Hun informerte om at et av foreningens
medlemmer, Michael Brauckhoff, har gått bort denne høsten. Det ble holdt ett minutts
stillhet.
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 2014 vært
Turid Aas, styreleder
Ellen Schlichting, nestleder
Anette Heie, nettredaktør (vara)
Lene Tøsti (LIS-representant - vara )
Petter Østhus
Lisa Steffensen
Birgitte Brandt, sekretær (LIS-representant)
Det har blitt avholdt to styremøter, i mars og oktober 2014. Referat fra styremøtene
legges ut på foreningens nettsider.
Videre ble det orientert om foreningens økonomi. Foreningens medlemsinntekter fra
Legeforeningen var kr. 125 235. Forbrukte midler var kr. 176 717, fordelt på kr. 126 246
som var kostnader i forbindelse med Høstmøtet 2013, inkludert reisestipender på kr. 75
000, samt kr. 37 533 som var kostnader i forbindelse med styremøter. I tillegg kommer
kostnader på kr. 12 938 til revisor. Foreningen gikk derfor i underskudd med kr. 51 482
i 2013, men hadde tilgjengelig formålskapital. Ved utgangen av 2013 er det bokført kr.
22 622 i fri formålskapital. Kroner 10 000 i støtte fra NKF til foredragsholder på

Høstmøtet 2013 samt kr. 5000 i støtte fra Novartis til pris for beste foredrag er ikke
bokført, og underskuddet er derfor i realiteten mindre enn bokført.
Foreningen har 72 medlemmer og 13 assosierte medlemmer. Det er 43 godkjente
spesialister.
Om foreningens nettsider: Denne oppdateres med nyheter og referater. Anette Heie er
nettredaktør.
På Høstmøtet i 2013 ble det delt ut priser for beste foredrag. Pris for beste foredrag i
endokrinkirurgi gikk til Inga Karsrud, og i mammakirurgi til Monica Engstrøm.
Det ble også delt ut fem reisestipender på kr. 15 000. Disse ble tildelt Stine L´Orange,
Inga Karsrud, Susanne Ohnesorge, Carina Lindfors og Heidi Østbyhaug.
Det ble gitt en kort orientering om årets Høstmøte. Det var i alt kommet inn 19
abstracts. Nytt av året var samarbeid med Norsk forening for plastikkirugi om felles
symposium og gjennomgang av abstracts innen onkoplastisk kirurgi. Det ble holdt to
mammasymposier og ett symposium i endokrinkirurgi. Medlemsmiddag ble avholdt
22.10.14.
5. Gjennomgang av regnskap
Regnskapet var i store trekk gjort rede for under punkt 4. Regnskapet ble godkjent.
6. Årsberetning fra spesialistkomiteen
Spesialistkomiteens leder, Else Marie Opsahl, redegjorde for komiteens aktivitet i 2014.
Komiteens medlemmer er Else Marie Opsahl, Michael Brauchoff, Lene Tøsti, Kristin
Helset, Trond Paulsen, John Kufaas og Joanna Gundersen. Spesialistkomiteen er valgt for
perioden 2014 – 2017.
Det er gjennomført fire institusjonsbesøk i løpet av året. Det ble også redegjort for saker
som spesialistkomiteen har behandlet i løpet av året, herunder uttalelse om ny
spesialitetsstruktur. Det vil i forbindelse med dette bli endrede kurskrav og
attestasjonsskjema for spesialiteten, med økte kurskrav og økte krav til antallet inngrep.
Bemanningssituasjonen ble omtalt. Det er fortsatt dårlig rekruttering til spesialiteten.
Det er godkjent én ny spesialist i 2014.
7. Oppdatering om ny spesialitetsstruktur
Turid Aas orienterte om at det fra alle kirurgiske spesialiteter er ønske om at det skal
være krav om fire år i grenspesialiteten og to års tjeneste i generell kirurgi.
Helsedirektoratet skal ha høringssvarene inn i løpet av høsten, og trolig vil en beslutning
om ny spesialitetsstruktur bli fattet på nyåret.
8. Utdeling av priser for beste foredrag
2 priser på kroner 5000 ble delt ut:
Pris for beste foredrag i endokrinkirurgi gikk til Else Marie Opsahl for hennes foredrag
”Multippel endokrin neoplasi type 2. Klinisk forløp av medullært thyreoideacarcinom
hos index- og screeningpasienter. En nasjonal mulitsenterstudie.”

Pris for beste foredrag i mammakirurgi gikk til Hans Fjøsne for foredraget
”Intraoperativ stålebehandling (IORT) ved brystbevarende operasjon – Targitstudien- 5
års oppdatering (08-2014).”
9. Utdeling av reisestipend
Det var utlyst fem reisestipender på kr. 15 000 for 2015. Det var i alt kommet inn syv
søknader, hvorav to av søkerne hadde mottatt stipend tidligere. De fem øvrige søkerne
ble derfor tildelt stipend:
Renate Vik. Søkt om stipend for deltagelse på Harvard Surgery of the Thyroid and
Parathyroid Glands Continuing Medical Education Course 2014.
Marianne Todal. Søkt om stipend for deltagelse på Harvard Surgery of the Thyroid and
Parathyroid Glands Continuing Medical Education Course 2014.
Yngve Nordbø. Søkt om stipend for deltagelse på The american society of breast
surgeons årlige konferanse i Orlando i mai 2015.
Katrin Brauckhoff. Søkt om stipend for å hospitere ved universitetssykehuset i Halle
med fokus på kontinuerlig nervemonitorering ved thyreoideakirurgi.
Birgitte Brandt. Søkt om stipend for deltagelse på San Antonio breast cancer symposium
i desember 2014.
Det må leveres fyldig referat fra reisene, og referatene vil bli publisert på foreningens
hjemmesider.
10. Eventuelt
- Revisor ønsker at det skal være en kasserer i foreningen. Lene Tøsti ble valgt som
kasserer på styremøtet 22.10.14. Lars Vasli vil fortsatt bistå med regnskapsføringen, og
styret har besluttet at han skal motta et honorar på kr. 1000 for dette arbeidet.
- Valg av nytt varamedlem til spesialistkomiteen grunnet Michael Brauckhoffs bortgang.
Renate Vik ble valgt som nytt varamedlem, og John Kufaas blir ordinært medlem.

