Referat fra styremøte i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi
Årets første styremøte ble avholdt 29.05.15 i Legenes hus i Oslo.
Tilstede: Turid Aas, Ellen Schlichting, Anette Heie, Lisa Steffensen, Lene Tøsti og Birgitte
Brandt
Følgende saker ble behandlet:
1. Orientering om spesialitetskomiteens arbeid.
Lene, som er medlem av spesialistkomiteen, redegjorde for planleggingen av store
endringer i spesialistutdanningen, og 5.-6. mai 2015 ble det holdt seminar på Soria
Moria om spesialistutdanning for leger. Generell kirurgi skal utgå som hovedspesialitet,
og dagens grenspesialiteter blir i stedet hovedspesialiteter. Det planlegges at
turnustjenesten gjøres til en del av spesialistutdanningen (del 1). Denne skal være 1,5 år
som tidligere, og bestå av 3 måneders rotasjoner innen ulike fagområder, som i noen
grad kan velges av kandidaten. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan dette skal
gjennomføres. Del 2 er planlagt som en fellesdel for de ulike kirurgiske områdene, og
denne skal være to år (common trunk). Del 3 er spesialiseringsdelen, og har tidligere
vært estimert til tre år, men det er nå mindre fokus på tid. I stedet skal det være tydelige
læringsmål for de ulike spesialitetene, og disse må fullføres før man blir ferdig spesialist.
Utdanningsløpet skal ta 6-6,5 år. Inntrykket er at mye må på plass før ordningen kan tas
i bruk, men oppstart planlegges allerede i 2016. Det vil ikke bli noen overgangsordning
hvor LIS som har startet utdanning før ny ordning kan søke spesialistgodkjenning etter
denne i det de oppfyller kravene til ny hovedspesialitet. Forskning utgår også som
tellende tjeneste, det samme gjør annen relevant tjeneste.
Det skal også bli nytt attestasjonsskjema for bryst- og endokrinkirurgi. Dette er allerede
sendt til Helsedirektoratet, men det vil trolig ikke bli noen endring før ny
spesialitetsstruktur er endelig avklart. Det er også uklart om spesialitetskomiteene skal
bestå, eller om disse vil bli erstattet av et eget spesialitetsråd i regi av Helsedirektoratet.
Det er også planlagt å gjøre etterutdanning obligatorisk også for ferdige spesialister.
Dette er under utredning, og en alternativ utforming kan være 5- årsprogrammer der
man i løpet av perioden skal delta på kurs og kongresser, internundervisning,
kvalitetsarbeid og eventuell publisering av artikler. Det vil bli gitt en poengsum for de
ulike aktivitetene, og man må oppnå en viss minimumssum i løpet av perioden på 5 år.
For å bidra til at de ulike avdelingene følger opp dette er det planlagt økt rammetilskudd
dersom > 75 % av spesialistene gjennomfører dette. Hvis dette målet ikke nås, vil man
risikere å miste status som utdanningsinstitusjon.
Spesialitetskomiteen gjennomfører 3-4 institusjonsbesøk per år. i 2015 skal de besøke
Oslo, Bergen, Stavanger og Hamar. Tromsø har nå blitt gruppe 1- sykehus. Levanger og
Tønsberg har søkt om å få status som gruppe 2-sykehus, men dette er avslått.
2. Møter og kurs
Det ble avholdt obligatorisk kurs i brystkirurgi i Oslo i mai 2015. Det planlegges kurs i
onkoplastikk i Oslo i oktober 2015 og kurs i endokrinkirurgi i Bergen i uke 8 2016. I mai
ble det også avholdt møte for alle ledere i bryst- og endokrinkirurgi i Oslo. Dette var et

initiativ fra Helle Skjerven (Vestre Viken). Mange temaer ble diskutert, og
tilbakemeldingene var at dette var meget nyttig. Det planlegges et slikt møte 1-2 ganger i
året. Det har ikke vært i regi av NFBEK, og foreløpig er det heller ikke planlagt at
foreningen skal være arrangør for dette møtet.
3. Temanummer i ”Kirurgen”
Bryst- og endokrinkirurgi blir tema i høstens utgave av ”Kirurgen”. Deadline for
innlevering er 1. september. Følgende temaer planlegges:
Nervemonitorering ved halskirurgi v/Katrin Brauckhoff
Trender ved kirurgi i bryst og aksille v/ Turid Aas og Ellen Schlichting
Binyreincidentalomer: Utredning, behandling og kontroll v/ Anette Heie
I tillegg vil Turid sende forespørsel til Anne Irene Hagen (Oppfølging av BRCAbærere. Kontroll eller profylaktisk mastektomi?), Stian Knapskog (Mutasjoner ved
brystkreft) og Monica Engstrøm (Subklassifisering av brystkreft).
4. Planlegging av høstmøtet.
Elisabeth Sætnan har tatt kontakt med forespørsel om fellessamling for plastikkirurger
og bryst- og endokrinkirurger under årets høstmøte. Dette var vellykket i 2014, og det
er også ønske fra NFBEK om å få til dette igjen. Det planlegges foredrag med ekstern
foredragsholder, kanskje med fokus på lokale remodelleringsteknikker, noe som er
relevant for begge spesialiteter. Videre vil frie foredrag med relevans for begge
spesialitetene (i hovedsak onkoplastikk/primær rekonstruksjon) bli presentert i denne
fellesdelen.
Det planlegges også foredrag i endokrinkirurgi og brystkirurgi. Forslag til
foredragsholdere er Kerstin Lorentz fra Halle (oversiktsforelesning om ca. thyreoidea +
informaskjon om europeisk database for endokrinkirurgi). Turid vil kontakte henne.
Som foredragsholder i brystkirurgi foreslås Anne Bodilsen fra Danmark (presentasjon
av materiale fra DBCG om rereseksjoner). Ellen kontakter henne.
Ellers skal det være valg av nytt styre i NFBEK i år. Hele styret er på valg, og det skal
velges 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen består av Ina Huse,
Kristin Helset og Helle Skjerven. Disse må få en påminnelse om valget.
Også i år planlegges det utdeling av pris for beste foredrag. Vi har fortsatt støtte til pris
fra Nycomed, men Turid vil kontakte Novartis angående støtte derfra.
Årets middag planlegges som i 2014, med egenandel.
5. Reisestipender
Det besluttes at det ikke lyses ut reisestipender for 2016 på grunn av foreningens svake
økonomi. Dersom det ikke deles ut stipender vil vi igjen være i balanse.
6. Evenuelt
Det planlegges nytt styremøte i august/september.

