Statutter for Norsk Bryst Cancer Gruppe NBCG
Vedtatt 21. november 2012 med endring juni 2016
Styringsgruppens sammensetning, valg og konstituering:









1 kirurg fra hvert universitetssykehus,
bortsett fra 2 fra Oslo Universitetssykehus
Antall: 7
1 onkolog fra hvert universitetssykehus,
bortsett fra 2 fra Oslo Universitetssykehus
Antall: 7
1 kirurg som representerer de øvrige sykehus i regionen,
bortsett fra 2 fra Helse Sør-Øst*
Antall: 5
1 onkolog som representerer de øvrige sykehus i regionen,
bortsett fra 2 fra Helse Sør-Øst*
Antall: 5
2 patologer
Antall: 2
2 radiologer
Antall: 2
1 representant fra Plastikkirurgisk forening
Antall: 1
1 representant fra Norsk Forening for Medisinsk genetikk Antall: 1
 Totalt antall i styringsgruppen:
30
*Det etterstrebes en fordeling av representanter mellom tidligere region Helse Sør og
tidligere region Helse Øst.

Funksjonstid for styringsgruppen er 3 år. Representanter utnevnes/velges senest 1. oktober i
siste året av funksjonstiden. Medlemmer kan gjenvelges. Konstitueringen skjer i forbindelse
med NBCG møtet i tilknytning til Onkologisk Forum. Universitetssykehusrepresentantene
utnevnes av de respektive avdelingsledere. Universitetssykehusrepresentantene i kirurgi og
onkologi er ansvarlige for valg av nye representanter i regionen. Valg av kirurg/onkolog fra
de øvrige sykehus skjer etter innhenting av anbefalinger fra de respektive avdelingsoverleger
og deretter velger avdelingsoverlegene ved flertallsbeslutning. Patologer, radiologer,
genetiker og plastikk-kirurg oppnevnes av spesialforeningene.
Mandat/arbeidsoppgaver for NBCGs styringsgruppe
Styringsgruppen skal:






Utbre kunnskaper om og interesse for behandling og utredning av cancer mammae
Utarbeide og ajourføre handlingsprogram for cancer mammae (anbefalte retningslinjer
for utredning/behandling/kontroll av sykdommen).
Gjennom sine representanter være ansvarlige for NBCG-arbeidet i de respektive
regioner og for informasjon til de respektive spesialforeninger
Være besluttende myndighet for økonomiske og administrative avgjørelser som
berører NBCGs arbeidsområde
Initiere og delta aktivt i brystkreftstudier
o Ved initiativ til studier skal styringsgruppen avgjøre om NBCG skal delta
aktivt (offisiell NBCG-status)
o Enhver studie/studieforslag kan fremlegges for vurdering via et
styringsgruppemedlem
o Hvis 3 eller flere av de universitetstilknyttede sentra deltar, bør en foreslått
studie få offisiell NBCG-status
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Avholde møter ved behov, minimum 2 ganger per år
Velge arbeidsutvalg og leder:
o Styringsgruppen velger blant kirurgene og onkologene et arbeidsutvalg (AU)
på 4 personer (2 kirurger og 2 onkologer). I tillegg velges en sekretær.
Sekretæren er et fullverdig medlem av arbeidsutvalget. Styringsgruppen velger
leder blant AUs medlemmer. Leders funksjonstid er 3 år. Leder kan
gjenvelges. AU og leder velges i forbindelse med konstitueringen av
styringsgruppen. Tiltrer 1. januar neste år. Valgkomité for nytt AU og leder
oppnevnes av den gamle styringsgruppen på siste møte før den nye
konstitueres.
Oppnevne spesialgrupper innen kirurgi, medisinsk onkologi, stråleterapi, radiologi,
patologi.

Mandat/arbeidsoppgaver for Styringsgruppens arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget skal:










Ha ansvar for den fortløpende drift av NBCG
Være sekretariat for henvendelser til NBCG
Foreslå/kanalisere/konkretisere saker (faglige/administrative) til behandling i
Styringsgruppen
Være ansvarlig for regelmessig informasjon til Styringsgruppen og oppdatering av
NBCGs hjemmeside
Fordele arbeidsoppgaver innen styringsgruppen eller spesialgruppene etter
kompetanse
Være ansvarlig for kontakt med tilsvarende grupper, med farmasøytisk industri etc.
Avholde møter med Patologigruppen og Radiologigruppen 1-2 ganger per år.
Være ansvarlig for NBCGs økonomi
Avholde minimum 3 møter per år

Funksjonstid for AU er 3 år. Medlemmer kan gjenvelges.
NBCGs åpne faglige møter


Det arrangeres minimum to årlige møter med aktuelt faglig program. Et legges til
Onkologisk forum. Det avholdes også et nasjonalt faglig møte i tilknytning til
styringsgruppemøte i juni. AU er programansvarlig.

Økonomi
NBCG skal:


Søke bidrag til drift fra offentlige kilder og/eller organisasjoner/foreninger.
Kreftforeningen eller offentlige kilder

Bidragene går inn på NBCGs prosjektkonto.
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