
 

 

 
Referat a rsmøte 2021 

Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi 
 

 

Tid: 28. oktober kl. 8.00 

Sted: Meet Ullevål, Auditorium M6 

 

Marit ønsker velkommen og forklarer at hun skal lede møtet ettersom Monica ikke er her 

1) Gjennomgang av årsrapport 

a. 94 medlemer, 63 spesialister, 18 ikke spesialister og 13 pensjonerte. Oppfordrer alle 

LIS til å melde seg inn 

2) Godkjenne regnskap 

a. Egenkapital ca 100000 kroner. Mer enn året før ettersom man ikke har brukt penger i 

året som har gått.  

b. Noen i publikum spør om foreningen kan dekke den sosiale middagen på høstmøtet? 

Blir ingen enighet om dette.  

c. Ingen innvendinger til regnskapet ellers og det godkjennes. 

3) Referat fra norsk kirurgisk forening:  

a. Alle informeres om at noen kan ha blitt trukket dobbelt og at man kan sjekke det på 

min side.  

b. NKF har ca 1 million i egenkapital, og tidsskriftet var i balanse. Høstmøtet i fjor gikk 

så vidt i pluss og det forventes mer i år.  

c. Det er enighet om at man skal fortsette med årskontingent på 120 kroner.   

4) Vegard Brun snakker på vegne av spesialist foreningen 

a. Det ble nytt styre med nyttår som består av Vegard som leder Pernilla Olsen, Bibege 

Hagan, Renate Vik og Vibeke Blåfjelldal. 

b. De har hatt 1 digitalt møte og ingen fysiske møter pga pandemi 

c. Lenge siden siste «site-visit» som de planlegger å komme i gang med igjen 



d. Spesialistkomitteen har vurdert alle søknadene fra sykehusene ang gruppe1/2 status 

Alle er midlertidig godkjent. 

e. Nevner at det er mulig å ta kontakt med spesialistforeningen om man trenger hjelp 

eller innspill til utfordrende interne saker  

5) Marcus Solbakken snakker kjapt om sin erfaring med den nye spesialiseringsordningen 

a. Nå er det læringsmål og ikke tid det går på 

b. LIS 3 mål virker oversiktlige, men det oppleves at det kan være vanskelig å få 

gjennomført alle læringsmålene på den korte tiden man nå er i rotasjon 

c. Dosier er svært tidskrevende og uoversiktilig. FUNK jobber med dette.  

d. Det tas opp at det er rekruteringsvansker i bryst/endo og det kommer spørsmål om 

hvordan man kan øke bemanningen. Det er ett forslag om at man bør ha 

rotasjonskandidat slik at LIS kommer innom og får se hva fager handler om. Bør også 

ha turnusleger. 

e. Spørsmål om det er vanlig med rekrutteringstillegg? Dette er det forskjellig praksis 

rundt omkring.  

f. Det tas opp at det før var 1.5 år i gruppe 1 som var kravet, men at det nå er kortere 

tid ettersom det er læringsmål som avgjør og ikke tid. Store sykehus opplever at det 

ofte er ett ønske om minst mulig tid for kandidatene som kommer, selv om mange 

har forskjellig bakgrunn. De store sykehusene ønsker at LIS3 som kommer skal ha 

poliklinikk, ultralyd, stikking og utredning i tillegg til operasjoner og at dette ofte ikke 

er ett ønske fra dem som kommer. Dette skaper bekymring bla i Oslo. 

Den nye spesialiseringen åpner for å individualisere og legge opp løpet litt mer i 

forhold til hva hver kandidat trenger. Sykehusene å derfor kunne gå i dialog og evt si 

at kandidatene trenger mer tid enn det som er satt av.  

 

6) Marcus snakker kjapt om FUXX. Det er en fagforening for LIS opprettet i 2017. Det er Marcus 

og Vibeke Blåfjelldal som sitter i FUXX. Ønske om å opprette en facebook gruppe for LIS i 

bryst/endo, dette skal de se på.  

7) Valgkomitteens instilling for 2022-2023 ved Anette. Takker Monica og Tone Regine for 

jobben så langt. Følgende medlemmer vil sitte i styret: Kathrin Brauckhoff som leder, Marit 

Hansen, Siri Kommedal Ekroll, Ina Brynildsbakken Huse, Marcus Solbakken, Mie Skogholdt og 

Bendik Lund.   

8) Reisestipend tildeles Renate Vik som skal til Lund i Sverige for å jobbe med binyrekirurgi og 

Lisa Steffenson som skal til sveits for å jobbe med onkoplastikk og St Olav for å lære om fast 

track 

 

 

 

Referat: Siri Kommedal Ekroll 


