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1. Gjennomgang av program for høstmøtet 2015 

Programmet gjennomføres som planlagt, det har ikke kommet inn foredrag etter fristen, 

og det er heller ingen som har trukket sin presentasjon. Møteledere er avklart tidligere: 

Torsdag 09-1130: Kathrin Brauchoff. Torsdag 1330-1530: Tone Hegna og Carina 

Lindfors. Det har kommet inn i alt 18 abstrakter, hvorav 10 endokrinkirurgiske og 8 innen 

brystkirurgi.  

Det vil også i år bli delt ut to priser for beste foredrag, en for endokrin og en for bryst.  

Hans Fjøsne, Steinar Dahl og Håvard Søyland forespørres om å være komité for vurdering 

av foredrag. 

 

2. Økonomi 

Regnskapsgjennomgang ved Lars Vasli. Resultatet for 2014 viser et overskudd på kr. 

11203. Det deles ikke ut reisestipender i år, da foreningens økonomi er svakere enn den 

har vært tidligere, med underskudd i 2013. Det er reisestipend som ble tildelt for flere år 

tilbake som ikke er benyttet. Personen det gjelder er ikke lenger aktiv innen bryst- og 

endokrinkirurgi, og det besluttes derfor at pengene tilbakeføres til NFBEK. Informasjon 

om dette gis per epost. Det foreslås også at det i neste utlysning av reisestipend presiseres 

at stipendet helst benyttes i løpet av året etter tildeling.  

 

3. Saker til generalforsamlingen 

 

 Forslag til endring av statutter når det gjelder antall mulige gjenvalg til styret i 

NFBEK, samt om man skal ha med en bestemmelse om geografisk spredning 

og kjønnssammensetning i styret og eventuelt samtidig deltakelse i styret i 

NFBEK og spesialistkommiteen.  

 

 Kurs i onkoplastikk. Kurset holdes 29.-30. oktober i Oslo. Kurset er foreslått 

gjort obligatorisk for spesialiteten i bryst- og endokrinkirurgi. I den forbindelse 

er det innkalt til møte med representanter fra plastikkirurgien, da disse har 

innsigelser på at kurset blir obligatorisk. Representanter fra både fagmedisinsk 

forening og spesialistkomite fra begge spesialiteter vil delta på møtet.  

 

 Orientering om tap av thyreoideakirurgi ved enkelte av landets bryst- og    

endokrinkirurgiske seksjoner, og om at NFBEK i den anledning har sendt brev 

til foretaksledelsen i HSØ der det påpekes at dette ikke er ønskelig. 

 

 Informasjon om endokrinkirurgisk symposium i Bergen høsten 2016, samt om 

obligatorisk kurs i endokrinkirurgi i februar 2016. 

 

 


