
Referat fra styremøte i Norsk forening for bryst- og endokrinkiurgi, NFBE 
Lovisenberg Diakonale høgskole, 24.10.18. 
 
Tilstede: Ellen Schlichting, Tone-Regine Sauve,  Monica Jernberg Engstrøm, Anette Heie, 
Siri  Kommedal Ekroll, Marit Helene Hansen og Birgitte Berntsen Brandt.  
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
1.Godkjenning av referat 
Referat fra forrige styremøte ble godkjent uten anmerkninger.  
 
2. Gjennomgang av saker til oppfølging fra siste styremøte 
Marit Hansen orienterte om  status for Eurocrine Norge.  
 
3. Høstmøtet 2018  
Gjennomgang av programmet: Programmet gjennomføres uten endringer i oppsatt plan. 
Onsdag ettermiddag er det fellessymposium med Norsk forening for plastikkirurgi, 
temaet er brystrekonstruksjon. Deretter fortsetter NFBE på egenhånd med symposium 
før frie foredrag innen brystkirurgi. Torsdag fortsetter med nytt symposium  med 
hovedvekt på endokrinkirurgi, før frie foredrag innen samme fagfelt.  
 
Det har kun kommet inn 12 abstracts i år, en betydelig nedgang fra 2017. Ellen 
Schlichting orienterte om at det er en reduksjon i antallet abstracts for alle 
grenspesialiteter, cirka 15 % færre enn i fjor totalt sett. Man vil ta opp dette som tema på 
generalforsamlingen, slik at alle avdelinger kan motiveres til å sende inn abstracts neste 
år. Planleggingen bør begynne tidlig, slik at arbeidsbelastningen når Høstmøtet nærmer 
seg  ikke blir for stor. Det foreslås også at medlemmer i NFBE som har disputert  det 
siste året holder foredrag på Høstmøtet. 
 
Det må oppnevnes valgkomité før valg av nytt styre i 2019, og det foreslås at komiteen 
består av Kristin Helset, Anette Heie og Ellen Schlichting.  
 
Komité for vurdering av beste foredrag foreslås å være Monica Engstrøm, Inga Karsrud 
og Vegard Brun. Det vil også i år bli utdelt pris for beste foredrag innen brystkirurgi og 
innen endokrinkirurgi, hver av prisene på kr. 5000. Anette har sørget for diplom.  
 
Tone-Regine Sauve er utegående fotograf, og vil sørge for å ta bilder til NFBEs nettsider 
av både foredragsholdere og prisvinnere.  
 
4. Utdeling av reisestipend. Støtte fra NKF  
Utdeling av reisestipend: Foreningens økonomi tillater at det deles ut to reisestipender 
på kr. 30000 og to på kr. 15000. Det har kommet inn 8 søknader, hvorav 4 søkere har 
mottatt stipend tidligere. Stipend for 2019 ble derfor tildelt søkere som ikke tidligere 
har mottatt stipend: Reisestipend på kr. 30000 tildeles Marit Hansen og Siri Ekroll. 
Reisestipend på kr. 15000 tildeles Tone Hegna og Lene Johnsen. Styremedlemmer som 
er tildelt stipend har ikke deltatt i tildelingen av reisestipendene.  
 
 



Støtte fra NKF: NFBE har både i år og tidligere år fått kr. 10000 til å dekke utgifter til 
foredragsholdere på Høstmøtet. Sannsynligvis vil ikke NKF ha økonomisk mulighet til 
utbetale denne støtten i 2019.  
 
5. Temanummer endokrinkirurgi i Kirurgen høsten 2019 
NFBE har fått forespørsel om å være ansvarlig for Høstmøtenummeret av Kirurgen til 
neste år. Ettersom det var størst fokus på brystkirurgi sist NFBE hadde temanummer, 
planlegges det nå fokus på endokrinkirurgi. Det planlegges 4-5 artikler i tillegg til 
forside. Anette Heie tar ansvar for å kontakte aktuelle artikkelforfattere. 
 
6. Kartlegging av de viktigste etiske utfordringene i vårt fag 
Rådet for legeetikk skal kartlegge etiske utfordringer i de ulike medisinske fagdisipliner. 
Styret oppfatter at det ikke er store etiske problemstillinger i vårt fag, men vil peke på at 
det er en viss forskjell mellom sykehus og landsdeler når det gjelder hvilke pasienter 
som tilbys ulike operasjonsmetoder innen brystkirurgi.  
 
7. Faglandsråd 
Det er besluttet at det i Legeforeningen skal opprettes en egen fagakse i tillegg til de mer 
tradisjonelle  fagforeningsoppgavene. I den forbindelse opprettes et Faglandsråd, som 
består av lederne for de ulike fagmedisinske foreningene. I tillegg er det opprettet et 
fagstyre for Faglandsrådet. I beskrivelsen av Faglandsrådets oppgaver står det blant 
annet at man skal vurdere grensedragningen mellom endokrinkirurgi og ØNH. NFBE må 
være spesielt oppmerksomme på dette, slik at det ikke er noen tvil om at kompetansen i 
endokrinkirurgi ligger til spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi.  
 
8. Eventuelt 
Regnskapet for 2017 er godkjent. Lars Vasli orienterte styret om regnskapet. I 2017 
hadde NFBE medlemsinntekter på kr. 165456. Utgiftene var på kr. 113407, og var i 
hovedsak utbetaling av reisestipend og utgifter til styremøter. Overskuddet for 2017 blir 
med dette kr. 52049. Foreningens frie formålskapital var ved utgangen av 2017 kr. 
242686. Nytt for i år er at regnskapet signeres av styrets medlemmer via BankID. 
 
Det skal oppnevnes ny spesialitetskomité fra 2019, og NFBE skal komme med forslag til 
medlemmer. Nåværende komité består av Else Marie Opsahl (leder), Anne Irene Hagen, 
Renate Vik, Vegard Brun, Trond Paulsen, Lene Tøsti, John Kufås og Joanna Gundersen. 
Flere medlemmer har sagt seg villig til å fortsette, og vi foreslår derfor følgende 
medlemmer til ny spesialitetskomité: 
Else Marie Opsahl (fortsetter som leder) 
Anne Irene Hagen 
Renate Vik 
Vegard Brun (fortsetter som spesialistrepresentant) 
Pernilla Olsson (vara) 
Tone-Regine Sauve (vara) 
Fuxx foreslår Vibeke Hagan som LIS-representant og Amund Eriksen som vara. 
 
Ellen Schlichting orienterte om nytt fra NKF: Det er vedtatt at generell kirurgi beholdes 
som egen spesialitet. Det har vært diskutert om Høstmøtet 2019 skal bytte lokalisasjon, 
men det er også mulig at det blir på Lovisenberg også neste år. Det vil også trolig bli en 
møteavgift i 2019. 



 
Tone-Regine Sauve foreslo at det kunne opprettes en lukket Facebookgruppe for NFBE, 
ettersom dette vil være en egnet plattform for å diskutere faglige spørsmål og komme 
med tips til relevante aktiviteter for foreningens medlemmer. Dette tas opp på 
Generalforsamlingen.  
 
Foreningens nettsider behøver en oppgradering, og Anette vil følge opp dette og se på 
muligheten for å knytte oss til NKFs sider.  
 
9. Neste møte 
Planlegges gjennomført våren 2019. Tidspunkt avklares senere.  
 
 
 
 


