
Årsrapport 2022 fra Norsk forening for bryst og endokrinkirurgi  
 
Styret i NFBEK for perioden 2022, valgt i 2021 
• Katrin Brauckhoff, Haukeland Universitetssykehus (leder)  
• Marit Helene Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge (nestleder, kasserer) 

• Ina Brynildsbakken Huse, Oslo universitetssykehus (repr. i org.komiteen for høstmøtet) 

• Marcus Bredvei Solbakken, Ålesund sykehus (nettredaktør)  
• Siri Kommedal Ekroll, Stavanger universitetssykehus (sekretær)  

• Mie Cappelen Skovholt, St.Olav Universitetssykehus 

• Bendik Torp Lund, Akershus Universitetssykehus(LIS)  
 
Styremøter 
Fysisk oppmøte i april på Legenes Hus. Digitale styremøter i februar, juli og september. 
Ellers har styret kommunisert via mail. I forbindelse med høstmøtet planlegges det et 
styremøte med fysisk oppmøte. 
 
Medlemmer  
Pr. 1. oktober 2022 hadde foreningen 97 medlemmer og 17 assosierte.  Det er 64 godkjente 
spesialister, 19 ikke-spesialister og 14 pensjonister. Det er 20 menn og 63 kvinner. 
Foreningen har to æresmedlemmer, Turid Aas og Rolf Kåresen.  
 
Økonomi 
Lars Vasli har vært regnskapsfører. 
Det er planlagt å bruke f.o.m. 2023 regnskapsføring via legeforeningen. Regnskap 2021 vil 
bli lagt frem på høstmøte.  
 
Spesialitetskomiteen 
Vegard Brun (leder), Pernilla Olsson (nestleder), Renate Vik, Ingrid Andersen, Tone Hegna, 
Vibeke Hagan, Marcus Solbakken, Vibeke Blåfjellsdal 
 
Delegerte til Faglandsrådet 
Katrin Brauckhoff og Marcus Solbakken deltok på Faglandsrådmøtet 27.apil 2021. 
 
Høstmøte 2021 
Dette møtet ble holdt fysisk og mulighet for digitalt streaming. Generalforsamling med 
rapport fra spesialitetskomiteen og rapport fra NBCR og Eurocrine ble holdt. Vi hadde 
fellessymposium om brystkreftbehandling med plastikkirurgene. Til endokrinkirurgisk 
symposium hadde vi invitert Prof Mackay fra Tyrkia med tittel «Remote access in thyroid 
surgery». Det var 16 frie foredrag.   
 



Priser  
Pris for beste foredrag innen brystkirurgi gikk til Lene Tøsti (Innlandet Sykehus) og beste 
foredrag innen endokrinkirurgi ble holdt av Amund Henrik Eriksen (UNN). Det ble delt ut 
500kr til hver.  
 
Stipendier  
Reisestipend gikk til Renate Vik (HUS) på 10.000kr og til Lisa Steffensen (Nordlandssykehus) 
21.000kr. Det er utlyst reisestipend i år 
 
Høringer  
Styret har avgitt noen høringssvar. Vi har også vært med på felles høringsuttalelser fra Norsk 
Kirurgisk Forening.  
 
Eurocrine  
Er med finansiert av NFBEK og det oppfordres at alle sykehus bruker databasen.  
 
Facebook  
Foreningen har en Facebookside som brukes av mange. Der publiseres innlegg som kan 
være av interesse for medlemmene.  
 
Uttalelser 
Foreningen har kommet med 2 uttalelser gjeldene samarbeid med plastikkirurgi i 
sammenheng med risikoreduserende mastektomi og i forhold til ansvarsfordeling i 
thyreoideakirurgi  
 
Høstmøtet 2022  
Det er meldt inn 17 frie foredrag.  Det blir symposium i brystkirurgi og endokrinkirurgi med 
inviterte foredragsholdere, referat fra Norsk brystkreftregister og Eurocrine, Kahoot med 
diskusjon. Generalforsamling avholdes torsdag 27.10. kl. 8.00-9.00 hvor også 
spesialitetskomiteen legger fram sin rapport. Foreningsmiddag planlegges onsdag 26.10. kl. 
18.30. Utdeling av reisestipend og priser for beste foredrag planlegges også.  Styret har 
besluttet å bruke evalueringsskjema for bedømmelse av foredrag. 
 
Diverse 
Foreningslogo: lagt ut konkurranse, resultat presenteres på Generalforsamling. 
I samarbeid med NKF ble det laget et diplom for fullført spesialitet som en symbolsk 
anerkjennelse, det skal stilles spørsmål på Generalforsamling om det er ønskelig. 
 
 
 
På vegne av styret 



 
Katrin Brauckhoff 
Leder 


