Generalforsamling for Norsk Forening for
Bryst- og Endokrinkirurgi (NFBE)
Torsdag 24.10.2013 kl. 14.30-15.30
Holmenkollen Park Hotell, Sal Saga B

Sakslisten er utlagt på foreningens hjemmeside.
1. Åpning
Leder av NFBE Turid Aas åpnet og ønsket velkommen til generalforsamlingen.
2. Valg av ordstyrer og referent
Turid Aas ble oppnevnt til ordstyrer og Håvard Søiland som referent.
3. Formalia
Innkallingen og dagsorden for generalforsamlingen ble godkjent.
4. Årsberetning fra styret i NFBE
Den ble lagt fram av leder Turid Aas. Det var ingen kommentarer til den.
Beretningen er lagt ut på foreningens hjemmeside.
5. Regnskapet for 2013
Regnskapet ble gjort rede for som revisor har godkjent. Foreningen har en sunn og
stabil økonomi med en relativt god likviditet. ( Se referat fra NFBE styremøte
23.10.2013)
6. Beretning fra spesialitetskomiteen
Leder Roald Guleng redegjorde for spesialitetskomiteens arbeid i 2013. Der er
avholdt 5 styremøter. Det 6.og siste styremøtet i 2013 vil bli holdt 4. november.
Det ble presisert at det er Legeforeningen som er oppdragsgiver for
spesialitetskomiteen. Det er fortsatt 17. godkjente utdanningsinstitusjoner for
bryst- og endokrin kirurgi i Norge. Det har blitt godkjente 5 nye spesialister siste
året, som alle er utdannet i Norge. Det er HOD som godkjenner spesialistene nå.

Saker/ forhold som er blitt behandlet og diskutert i 2013:
- Søknad til legeforeningen om å øke antall obligatoriske kurs fra to til fire kurs for subspesialiteten. De to nye kursene er: Onkoplastikk-kurset og Ultralydkurset
- Bekymringen for den nasjonale bemanningssituasjonen er diskutert flere ganger. Brev
sendt Januar 2013 til Den Norske Legeforening.
- Uttalelse vedr. todeling av spesialiteten i Oslo området.
Reform av spesialistutdannelsen. Det er sendt anbefaling til Legeforeningen at Brystog Endokrin kirurgi bør bli egen hovedspesialitet.
- Henvendelser:
o Fra ulike institusjoner vedr. gruppeføring
o Fra leger om råd om tjeneste i forhold til utdanningsforløpet
-

Inspeksjon av forholdene for LIS-kandidater ved de aktuelle godkjente
utdanningsinstitusjoner. Komiteen har vært på flere slike befaringer i inneværende år.
Kurskatalogen holdes under oppsikt med tanke på hvilke kurs som en anbefaler
godkjent som tellende for sub-spesialiteten.
Endring av medlemmer i spesialitetskomiteen for neste 4-års periode:
De som går ut er: Jan Erik Varhaug og Roar Guleng.
Fagmedisinsk forening (NFBE) foreslår kandidater på overlegenivå og YLF oppnevner
LIS-representant. Dette vil bli tatt opp på styremøte 4. November 2013. Den nye
komiteens sammensetning vil bli meddelt HOD. Denne nye komiteen sitter i 4 år (fra
2014 og ut 2017).

7. Egen hovedspesialitet i bryst- og endokrinkirurgi
Turid Aas redegjorde kort for prosessen vedr. at NFBE anbefaler bryst- og endokrin
kirurgi som egen hovedspesialitet. Generalforsamlingen støtter helt gjennomføring av
denne prosessen. Flere møter er avholdt. Når dette blir avgjort er usikkert.
8. Utdeling av priser for beste foredrag på Høstmøtet.
Bedømmelseskomiteen bestod av Hans Fjøsne, Berit Damtjernhaug og Håvard
Søiland. Prisen for beste foredrag i mammakirurgi gikk til Monika Engstrøm (abstrakt
nr. 212) og for beste endokrinkirurgiske foredrag gikk prisen til Inga Karlsrud (abstrakt
nr. 231). Prisene, som er på kr 5000 hver, er donert av Novartis og Nycomed.

9. Utdeling av stipender 2013
Ellen Schlichting kunngjorde at det var ni innkomne søknader hvor fire hadde fått
innvilget stipend før. Etter gjeldene statutter (se referat fra NFBEs styremøte
23.10.2013) fikk følgende fem søkere innvilget sin søknad om stipend for 2014 (hvert på
kr 15 000):
Stine L`Orange, Inga Karlsrud. Susanne Ohnesorge, Carina Lindfors og
Heidi Sæther Østbyhaug
10. Valg
Valgkomiteen har bestått av Ina Huse (leder) , Helle Skjerven og Kirstin Helset.
I NFBEK fortsetter:
-Turid Aas (leder)
-Ellen Schlichting (nestleder)
-Petter Østhus (styremedlem)
-Anette Heie (nettredaktør)
-Lisa Steffensen (før: LIS-representant, fortsetter som styremedlem)
De som går ut er: Hans Aas (vara) og Håvard Søiland (sekretær)
To LIS-kandidater har sagt seg villige til å være med i NFBEK styret; Birgitte Brandt og
Lene Tøsti.
Begge ble enstemmig valgt inn i styret ved akklamasjon.
Sittende valgkomite tar også på seg oppdraget for valget om 2 år.

11. Opplysninger
Det ble opplyst at ”Endokrinkurset” i Bergen avholdes i uke 4 i 2014. Dette er
obligatorisk for LIS-kandidater, men anbefales også som oppfriskning for godkjente
spesialister.
Rapport fra NBCR v/Rolf Kåresen utgikk og vil trolig bli presentert på NBCG sitt møte på
Onkologisk Forum i Bergen 20-22. November 2013.

