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Referat Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening 
Tid: 26. oktober 2016, kl. 0800-1200 

Sted: Hotel Holmenkollen Park, Oslo. 
 

 
Til stede fra styret:  
 Christian Tiller, Kjersti Ausen, Hilde Brunvold Bjærke, Stian Almeland, Thomas Sjøberg. 
 
Sak 31/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste godkjent. Kjersti Ausen er referent.  
Referat fra forrige styremøte gjennomgås og godkjennes for publisering  
 
Under eventuelt har det kommet inn fem saker: 

 Plastikkirurgisk deltakelse i NBCG – regler for vervet og antall deltakere bør 
klarlegges, da det er ønske om tydeligere tilstedeværelse i NBCGs arbeid. 

 Nye retningslinjer for fettransplantasjon er utarbeidet i NBCG. Disse bør gjøres 
kjent i medlemsmassen.  

 Økonomiske rammer for støtte til representanter til internasjonale organisasjoner 
bes klarlagt.  

 Spesialitetskomiteens sammensetning: Det har blitt problematisert at 
avdelingsledere sitter i spesialitetskomiteen, som jo skal være en nøytral 
kontrollinstans. Styret har blitt bedt om å ta stilling til saken. 

 Estetisk forening har en reklamefinansiert hjemmeside. Dette problematiseres 
om de skal være et foreningsledd under legeforeningen. 

 
 
Sak 32/16 Oppfølging av saker fra forrige styremøte 
 Ad sak 16/16:  Kontingent til UEMS: De har fremdeles ikke respondert på henvendelser 

om hvilke fordeler et medlemskap gir. 
Vi holder tilbake kontingent til svar foreligger.  
 
Ad sak 27/16: Legeforeningen angir at man kan begrense tilgangen til å bli assosiert 
medlem av fagmedisinsk forening. Andre fagmedisinske foreninger praktiserer også 
assosiert medlemskap etter søknad. Vi opprettholder derfor krav om søknad til assosierte 
medlemmer. Liste over registrerte assosierte medlemmer er innhentet fra Legeforeningen 
og gjennomgås/korrigeres. Medlemmer uten kjent tilknytning til plastikkirurgiske miljøer 
vil bli tilskrevet og bedt om å klargjøre sitt medlemskap.  
Vi  klargjør redigert liste og kommuniserer med legeforeningen. 
 
Ad sak 30/16: Støtte til Nordisk Kurs: Vi har vært i kontakt med arrangørene ved OUS 
og forklart foreningens økonomiske situasjon. Uten økede inntekter i foreningen må man 
enten øke kontingent eller omfordele penger. Alternativt oppfordre til spleiselag fra 
landets utdanningsinstitusjoner. Miljøet ved OUS ønsker å på egen hånd utrede ulike 
finansieringsformer og ønsker likevel ikke at øket støtte tas opp som egen sak ved 
generalforsamling i denne omgang. 
 
 
 

Sak 33/16 Økonomi i NPKF 
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 Stian Almeland presenterer regnskap for 2015 og utarbeidet budsjett for 2017. Han har 
utarbeidet kassererberetning fra 2015 som forklarer underskuddet i budsjettet og de tiltak 
som er iverksatt for å få kontroll på økonomien. Anbefalinger fra Revisor refereres. Ny 
struktur rundt økonomi og årsberetning letter presentasjon for Generalforsamling og 
tydeliggjør bruk av midler. Kassererberetning og regnskap skal publiseres på 
hjemmesidene som del av årsberetningen. 
Vi er pålagt å bruke legeforeningens revisorer, hvilket koster oss nesten 25% av vårt totale 
budsjett. Påskjønnelser for verv i form av dekking av middag etc er kraftig innstrammet i 
kommende budsjett. Støtte til kurs skal holdes på tidligere bestemte nivåer. Inntil videre 
betaler man medlemskap kun til ICOPLAST og SCAPLAS.  
 
Vi ønsker ikke å vurdere økning av kontingent før effekt av innstrammet budsjett er 
evaluert. 
 
Alle krav om refusjon skal meldes inn på standard bilagsskjema samt sendes både 
elektronisk og pr post til kasserer. Støtte til arrangering av kurs skal også søkes på 
standard søknadsskjema. 
 
Det er mulig å søke støtte til seminarer arrangert i tilknytning til høstmøtet fra Norsk 
Kirurgisk Forening for foreninger med dårlig økonomi. Slike søknader må være sendt inn 
før sommeren samme år som høstmøtet.  

  
Sak 34/16 Høstmøtet 2016 
 Man gjennomgår detaljer for arrangementet.  

Onsdag: Halvdagsseminar Onkoplastikk og Lipofilling med mamma/endokrin- 
Torsdag: 29 innkomne frie foredrag, æresforedrag m/Halvard Vindenes. 
Generalforsamling. 
Fredag: Heldagsseminar om transseksuell kirurgi og estetisk intimkirurgi. 

 
 Årsrapport for rapporteringsår kan med fordel skrives av styreleder for det aktuelle år, 

selv om vedkommende har fratredd stillingen. 
 
Sak 35/16 Plastikkirurgisk tilstedeværelse i NBCG 
 Med økende fokus på brystrekonstruksjon er det viktig med tydelig og aktiv 

plastikkirurgisk tilstedeværelse i NBCG. Erling Bjordal er formell plastikkirurgisk 
representant til NBCG med Christian Tiller som vara. Bjordal har imidlertid ikke hatt 
anledning til å møte ved de tre siste møtene i NBCG. Michael Schneider har møtt på to 
av disse møtene, og også vært aktivt delaktig i utarbeidelsen av de siste retningslinjer 
angående fettransplantasjon fra NBCG.  

  
 Statuttene til NBCG fra 2010 definerer ikke spesifikt plastikkirurg som representant i 

Styringsgruppen eller som egen ansvarsgruppe.  Vi mener at NBCG bør i sine statutter ha 
plastikkirurger fra minst to ulike helseforetak som faste representanter i Styringsgruppen, 
og plastikkirurgi bør også være definert som egen ansvarsgruppe innen NBCG. Det vil 
også være hensiktsmessig at plastikkirurg fra Oslomiljøet er en av disse representantene, 
for å sikre bedre kontinuitet og tilstedeværelse i arbeidet. 

 
 Styret ønsker å fremlegge forslag om øket plastikkirurgisk representasjon for 

arbeidsutvalget i NBCG. Statuttene i NBCG tilsier at representanter skal utnevnes av 
fagmedisinsk forening, og funksjonstid for styringsgruppen er tre år. Medlemmer kan 
gjenvelges. Vi foreslår at dette gjøres via generalforsamlingen til NPKF. 

 Vi kontakter NBCG 
  
 
Sak 36/16 Nye retningslinjer for fettransplantasjon fra NBCG 
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 NBCG har utarbeidet nye retningslinjer for fettransplantasjon. Michael Schneider har 
vært plastikkirurgisk representant i gruppen i forbindelse med dette arbeidet, og han har 
også i arbeidsprosessen involvert og informert kvalitetsutvalget i foreningen som kom 
med anbefalinger i forbindelse med forrige Generalforsamling. 

 
  De nye reglene foreslår at all fett-transplantasjon på brystkreftopererte bør registreres i 

norsk brystkreftregister. I tillegg bør det opprettes en egen registreringsmåte for 
forebyggende mastectomi og tilknyttet fett-transplantasjon. Teknikaliteter om hvordan 
slik registrering skal gjennomføres må avklares med brystkreftregisteret og NBCG. 
Medlemsmassen bør gjøres oppmerksom på retningslinjene, som ligger tilgjengelige på 
NBCG sine hjemmesider men også bør legges ut på NPKF sine sider. 

 
  Vi legger ut link til disse nye retningslinjene på vår hjemmeside. . Vi anmoder NBCG om klargjøring 

om hvordan registrering bør skje. 
 
 
 
Sak 37/16 Økonomiske rammer for støtte til representanter til internasjonale foreninger 
 På styremøte januar 2016 ble det bestemt å redusere mulig årlig reisestøtte fra kr 10 000 

til kr 5000,-. I praksis har det kommet meget få søknader om støtte, men med gamle 
regler var det en teoretisk mulighet for å påføre foreningen en årlig utgift på kr 50 000. 
Som et ledd i kontroll på økonomien konkretiserer vi reglene og styret vedtar følgende: 

 
«I de fora hvor NPKF ønsker å ha representant på vegne av medlemsmassen, kan det 
være en representant og en vara som sitter 4 år. En av disse kan årlig få opptil 5000 i 
reisestøtte mot kvitteringer og et reiseinnlegg til «Kirurgen» etter deltakelse på møte. 
Søknad om støtte må forhåndsgodkjennes før reise, og regning må sendes på 
reiseregningsskjema. Beløp utbetales etter at rapport fra reise er skrevet.  Foreningen 
utbetaler max totalt kr 10 000 i året til slik støtte.»  

 
 Disse reglene legges ut som et eget dokument på hjemmesiden. 
  
Sak 38/16 Spesialitetskomiteens sammensetning 
 Det har kommet innspill om at kan være uheldig at spesialitetskomiteen har medlemmer 

som selv er avdelingsledere, da komiteen skal fungere som en nøytral part.  
 

Det er HDIR som utnevner spesialitetskomiteer for 4 år, men vanligvis på anbefaling fra 
fagmedisinsk forening. Representantene sitter i 4 år, og de er på ny på valg i 2017. 
Medlemmer i spesialitetskomiteen deltar ikke på evaluering av egen avdeling. Det kan 
være fornuftig å unngå blanding av roller ved å unnlate å nominere avdelingsledere til 
disse posisjonene. Dette kan styre/valgkomite vurdere forut for ny nominasjon i 2017. 

 
Sak 39/16  Estetisk forening i organisasjonskartet-  og reklamefinansiert hjemmeside 
 Rådet for legeetikk har påpekt at den organisatoriske plasseringen av Norsk forening for 

estetisk plastikkirurgi er uklar og muligens uheldig.  
NPKF definerer i våre statutter Estetisk forening som en spesialseksjon under Norsk 
Plastikkirurgisk forening men med egne lover og egen generalforsamling. I våre gamle 
statutter definerte vi Estetisk forening som en «Underavdeling» under NPKF, men 
begrepet «Underavdeling» finnes ikke innen DNLF’ system. Våre nye statutter angir at 
Estetisk forening er en spesialseksjon. Sitat: «En spesialseksjon er et konsultativt organ 
for spesialforeningen og kan bare avgi uttalelser innad til foreningen. Norsk forening for 
kosmetisk plastikkirurgi er fra 1989 godkjent som spesialseksjon innenfor Norsk 
plastikkirurgisk forening.»  Estetisk forening bør da kunne defineres som en gruppe under 
Norsk Plastikkirurgisk Forening.  
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Med formell tilknytning til legeforeningen bør estetisk forening ha en hjemmeside som er 
linket til legeforeningens system. I dag fremstår feilaktig  www.plastikkirurgi.nu, som 
estetisk forenings hjemmeside, hvilket den ikke er. Dette er en kommersielt drevet side 
som bruker foreningens navn som overskrift.  
Styret ønsker å beholde Estetisk forening som en spesialseksjon og konsultativt organ, og 
vi kontakter Estetisk forening for avklaring omkring riktig link til ikke-kommersiell 
hjemmeside. 
 

 
  
Sak 40/16 Neste styremøte 
 
 Dersom vårmøtet arrangeres, legges neste styremøte til dette. Om ikke, planlegges nytt 

møte mars/april. 
 

 

http://www.plastikkirurgi.nu/

