Referat fra generalforsamling for Norsk Forening for
Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBE)
Torsdag 26.10.2017
Tilstede: Fra styret: Turid Aas, Ellen Schlichting, Anette Heie og Monica Engstrøm. Ca 20-25
av foreningens medlemmer for øvrig.
1. Åpning av årsmøtet
Ved leder i styret, Turid Aas
2. Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer Turid Aas, referent Monica Engstrøm
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent
4. Årsberetning fra styret og
5. Gjennomgang av regnskap
Årsmelding for foreningen for 2017 blir lagt ut som et eget dokument på nettsiden til
foreningen. Leder gikk gjennom årsberetningen. Styrets 7 medlemmer er som angitt i
årsmeldingen: Turid Aas, Ellen Schlichting, Anette Heie, Lene Tøsti, Birgitte Berntsen
Brandt, Lisa Steffensen og Monica Engstrøm. Det er 82 medlemmer i foreningen. 53
av medlemmene er yrkesaktive spesialister og 9 er pensjonerte spesialister. Vi har 2
æresmedlemmer, Jan Erik Varhaug og Rolf Kåresen, og 13 assosierte medlemmer.
Foreningen har god økonomi med positiv balanse. Regnskapet legges tilgjengelig på
nettsiden. Foreningens inntekter kommer hovedsakelig fra tilskudd fra
Legeforeningen. Dette er bl.a. avhengig av antall medlemmer. Vi får også i år støtte
fra Norsk Kirurgisk Forening til reise/opphold til eksterne høstmøteforelesere. I fjor
brukte vi relativt mye penger på høstmøtemiddagen. I år valgte styret å arrangere
foreningsmiddag under høstmøtet med egenbetaling. Dette er en bevisst prioritering,
og det kan evt. gi oss mulighet til å lyse ut flere reisestipender.

Styret i foreningen har gitt høringssvar der det er relevant for oss. Siste året har vi
spesielt vært opptatt av nye regler for spesialistutdanningen.
Høstmøtet 2017 har vært et godt faglig møte, og i år kom det inn flere abstrakt til frie
foredrag enn i fjor. Alle foredragene holdt høy kvalitet, og foredragene viste noe av
bredden i spesialiteten vår. Det ligger åpenbart mye arbeid bak foredragene, og noen
kan være aktuelle for videre arbeid mot publisering. Fellesmøtet med
plastikkirurgene oppleves som lærerikt. Symposiene ble også godt mottatt. For første
gang var møtet på Lovisenberg Høgskole. Auditoriene fungerte bra. Det var noen
tekniske problemer underveis, men da fikk vi assistanse kjapt. Foreningsmiddagen
hadde vi på en restaurant i nærheten, og der deltok ca 30. Det ble en hyggelig
middag, og det ser ikke ut til at egenbetaling reduserer deltagelsen.
Årsmeldingen ble vedtatt, og regnskapet er godkjent av revisor.
6. Årsberetning fra spesialitetskomiteen
Leder i Spesialitetskomiteen for Bryst- og endokrinkirurgi, Else Marie Opsahl, gikk
gjennom Årsberetningen. Denne blir gjort tilgjengelig på nettsiden til NFBE.
Spesialitetskomiteen består av Else Marie Opsahl, Anne Irene Hagen, John Kufås,
Joanna Gundersen, Lene Tøsti og Trond Harder Paulsen. De hadde 3 møter siste året,
hvorav ett var i forbindelse med besøk ved Bryst- og endokrinkirurgiske avdeling ved
Nordlandssykehuset Bodø. Vanlig virketid for spesialitetskomiteene er 4 år, men
perioden er forlenget med 1 år etter vedtak i Sentralstyret i Legeforeningen. Dette er
for å holde kontinuitet i oppstartfasen med nye spesialistregler.
I løpet av 2017 har vi fått godkjent 8 nye spesialister i bryst- og endokrinkirurgi.
Behandlingstiden av søknadene i Helsedirektoratet har gått ned.
Spesialitetskomiteen har jobbet mye med høringssvar til Helsedirektoratets forslag til
nye spesialistregler. Pga nye regler må alle utdanningsinstitusjonene søke på nytt om
godkjenning som utdanningsinstitusjon. Søknadene skal til Helsedirektoratet i løpet
av høsten 2018.
7. Utdeling av priser for beste foredrag på Høstmøtet 2017
Årets komité for vurdering av Beste Frie Foredrag: Else Marie Opsahl, Eivind
Stenehjem og Anne Irene Hagen. Pris for beste brystkirurgiske foredrag gikk til Maren
Bjørnstad fra Hamar for foredraget Residiv etter brystbevarende kirurgi ved sykehuset
Innlandet Hamar i perioden 2003-2014. Pris for beste endokrinkirurgiske foredrag
gikk til Kristin Helset fra St. Olavs hospital for foredraget Diagnostikk og behandling
av cancer thyroidea i endring siste 15 år. Prisene er på kr 5000,- hver.

8. Utdeling av reisestipend
Det kom inn 5 søknader til 3 reisestipender à 15 000,-. Styret prioriterte blant søkere
som ikke har fått reisestipend tidligere. Tone R. Sauve og Marianne Kjøsen får stipend
for å delta på australsk kongress (Royal Surgeons) i mai 2018, og Jerin Kiserud får for
å reise til Orlando på den amerikanske brystkreftkirurgkongressen. Foreningen
forventer rapport etter gjennomførte reiser.
9. Valg av nye styremedlemmer fra 2018
Valgkomiteen for styret i NFBE består av Ina Brynildsbakken Huse, leder (OUS), Helle
Kristine Skjerven (Drammen) og Kristin Helset (St.Olavs Hospital). 3 medlemmer går
ut av styret fra årsskiftet: Turid Aas, Lisa Steffensen og Lene Tøsti. Valgkomiteen
foreslår Marit Hansen (UNN), Tone Sauve (Drammen) og Maren Bjørnstad (Hamar)
som nye styremedlemmer. Forslaget støttes av generalforsamlingen. Det nye styret
konstituerer seg selv. Takk for innsatsen til de som går ut, og spesielt takk til
avtroppende leder Turid Aas. Velkommen til nye medlemmer.
10. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

