
Referat fra styremøte i Norsk forening for bryst – og endokrinkirurgi, Thon Hotel 
Ullevaal, 23.10.19. 
 
Tilstede: Ellen Schlichting, Monica Engstrøm, Marit Hansen, Anette Heie, Tone-Regine 
Sauve og Birgitte Brandt 
Fraværende: Siri Kommedal Ekroll 
 
Agenda: 
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og siste referat. 
2. Økonomi 
3. Referat fra møte i Faglandsrådet 
4. Eurocrine-status 
5. Gjennomgang av høstmøtet 
 a. Programmet 
 b. Bedømmelseskomite 
 c. Kahoot eller kasuistikkgjennomgang 
 d. Annet? 
6. Utdeling av reisestipend 
7. Obligatorisk etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning 
8. Henvendelse fra plastikkirurger om proteseregister 
9. Handlingsprogram for cancer thyreoidea 
10. Ønske om presentasjon i ”Overlegen” 
11. Ny logo? 
12. Valg av nytt styre 
13. Eventuelt 
 
1. Godkjennes uten kommentarer.  
 
2. Økonomi 
Regnskapet for 2018 er godkjent. Lars Vasli orienterte styret om regnskapet. I 2018 var 
aktivitetsresultatet kr. 8.975,-. Inntektene er i all hovedsak medlemsinntekter, og 
utgiftene utbetaling av reisestipend og utgifter til styremøter. Foreningens frie 
formålskapital var ved utgangen av 2018 kr. 251.660,-.  
Revisor er RSN Norge, og revisors honorar er for tiden kr. 15.500,-. 
 
3. Faglandsrådet 
Andre møte etter etableringen ble avholdt i høst. Det er valgt et styre bestående av 9 
personer, med en virketid på 2 år. I tillegg til disse er det valgt 11 representanter fra 
Faglandsrådet til Landsstyremøtet, altså en delegasjon på totalt 20 representanter. Det 
avholdes et årlig møte i Faglandsrådet, og hensikten er at fagaksen i Legeforeningen 
styrkes. Alle fagmedisinske foreninger er representert. Monica Engstrøm er 
representant for NFBE, Marit Hansen er vara.  
  
 
4. Eurocrine-status 
Bergen er med fra august, Kristiansand likeså. Drammen, Trondheim og Hamar + OUS 
arbeider med å komme med. Det har vært problemer med godkjenning fra 
personvernombudet flere steder. Philip Skau (Tromsø) kan trolig hjelpe med noe av det 
praktiske vedrørende dette. Avgift for deltakelse er for tiden 800 Euro. Det er også årlige 



driftsutgifter på kr. 12.000,-. I 2019 har Tromsø dekket dette. Hvordan denne kostnaden 
skal fordeles, må diskuteres etter hvert som flere sykehus kommer med.  
 
5. Høstmøtet 2019 
a. Godt program! Det er en økning i antall frie foredrag fra i fjor, og det er gledelig. 19 
abstrakter er sendt inn totalt, flest innen endokrinkirurgi. Det diskuteres muligheten for 
å ha to fulle dager, siden vi til nå kun har hatt halv dag på onsdag, og det ikke gis rabatt 
for halve dager. Det skal være en evaluering i november angående ny organisering av 
Høstmøtet. Styret diskuterte om NFBE skal dekke deltakeravgift for styret. Det er viktig 
at styret er tilstede begge dager, både på grunn av styremøte og generalforsamling. 
Styret beslutter derfor at NFBE dekker deltakeravgift for styremedlemmer som ikke får 
dette dekket av arbeidsgiver.  
 
b. Bedømmelseskomite er Olaf-Johan Hartman-Johnsen, Carina Lindfors og Katrin 
Brauckhoff. Anette Heie ordner diplom. Det bør tas bilder av de som vinner pris for 
beste foredrag.  
c. Tone-Regine har laget kahoot basert på kasuistikker innsendt av styremedlemmene.  
 
6. Utdeling av reisestipend.  
Ingen søkere i år. I fjor delte vi ut kr. 100.000, og dette er også avsatt til formålet i år. Det 
disktueres følgende muligheter: Flere utlysninger neste år? Kan pengene avsatt til 
stipender omgjøres til forskningsmidler/frikjøpsmidler? Utsette fristen? Dette vil bli tatt 
opp på generalforsamlingen. 
 
7. Obligatorisk etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning.  
Vedtatt av landsstyret i 2016. Dette skal bestå av en obligatorisk og en valgfri del. Det 
skal arbeides med retningslinjer for dette, avtaler om rett til lønnet permisjon osv. Det 
er etablert arbeidsgruppe: 2 fra spesialistkomiteen, og to fra NFBE. Arbeidsgruppen skal 
i utgangspunktet levere sin anbefaling innen 1. desember. Gruppen ledes av Else Marie 
Opsahl, og øvrige medlemmer er Anne Irene Hagen, Siri Kommedal Ekroll og Birgitte 
Brandt. Arbeidet med dette blir trolig litt forsinket, det søkes om utsettelse. 
Legeforeningen skal etablere en pris for beste avdeling innen etterutdanning.  
 
8. Proteseregister. 
Det har kommet forespørsel fra det plastikkirurgiske miljøet vedrørende opprettelse av 
et proteseregister. Styret konkluderer med at dette ikke er en oppgave for NFBE. 
Brystkirurger legger i hovedsak ikke inn proteser lenger.  
 
9. Handlingsprogram for ca. thyreoidea 
Revisjon av disse er etterlyst fra fagmiljøene. Det er behov for revisjon blant annet mtp. 
økt antall hemithyreoidektomier, færre glandeldisseksjoner og færre som skal ha 
suppresjonsbehandling. Det er oppnevnt en gruppe som skal se på dette (i regi av 
Helsedirektoratet), men det har vært lite fremdrift. Dette bør følges opp.  
 
10. Ønske om presentasjon i ”Overlegen” 
Leder av Faglandsrådet har invitert NFBE til å presentere seg i bladet ”Overlegen”. Det 
er ønske om nyheter innen fagfeltet og endrede diagnostiske prosedyrer, altså et faglig 
innhold. Artikkelen skal være på 3000-5000 tegn, cirka to sider. Styret ønsker å takke ja 



til invitasjonen, og vi kan levere med deadline 1. mai. Videre kontakt blir via Monica 
Engstrøm/nytt styre.  
 
11. Ny logo 
Diskuteres på generalforsamlingen. 
 
12. Valg av nytt styre 
Kristin Helset er leder av valgkomiteen, Ellen Schlichting og Anette Heie er også 
medlemmer.  
Det skal velges leder og 4 styremedlemmer. Det velges to varamedlemmer, slik at det 
totalt blir 7. Alle har til nå møtt til styremøter. Det nye styret får en funksjonsperiode på 
2 år, fra 1. januar 2020. Innstilling legges frem på generalforsamlingen, og valgkomiteen 
innstiller leder. Ellen Schlichting, Anette Heie og Birgitte Brandt går ut av styret, og Ina 
Huse, Katrin Braukhoff og Markus Solbakke kommer inn som nye medlemmer. Monica 
Engstrøm foreslås som leder.  
 
13. Eventuelt 
Nettsidene: Anette Heie har ikke lenger redigeringstilgang, og det er problematisk for 
flere at epost fra NFBE ikke kan leses uten innlogging på legeforeningen. Kan omgås ved 
å ta mer informasjon inn i meldingen uten innlogging. Tone-Regine Sauve er 
administrator for Facebookgruppen, og det kommer relevant informasjon der. Ved 
behov kan info legges ut via Tone-Regine. Hun får ikke lagt til de hun ikke selv er venn 
med på Facebook, slik at vi må være litt aktive med rekrutteringen. I utgangspunktet en 
gruppe for medlemmer i foreningen, ikke alle med interesse for vårt fagfelt.  
 
Det har kommet forespørsel om NFBE vil være med i Nettverk for hjernehelse? Styret 
besluttet at dette ikke er aktuelt.  
 
NFBE har to æresmedlemmer. Styret diskuterte om disse bør inviteres til Høstmøtet, og 
om BNFBE i så fall skal betale deltakeravgiften. Styret går inn for dette. Dette bør i såfall 
utformes som et nytt punkt i vedtektene, og tas opp på generalforsamlingen.  
 
 
 
 


