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Referat Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening 
Tid: 25. august, kl. 0900-1500 

Sted: Hotel Clarion Edge, Tromsø. 
 

 
Til stede fra styret:  
 Christian Tiller, Kjersti Ausen, Hilde Brunvold Bjærcke, Stian Almeland, Thomas 

Sjøberg. 
 
Sak 21/16 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 to saker: 

• Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte etterlyser tilstedeværelse av 
representant fra styret i NPKF på sine møter 

• Nordiske utdanningskurs: Innspill fra Oslomiljøet med anmodning om øket 
pengestøtte til nordiske kurs fra foreningen, anmodning om en formulert 
uttalelse fra foreningen hvor man ber arrangør-sykehus søke budsjettmidler for 
gjennomføring av kurs, samt forslag om å utarbeide arrangør-retningslinjer for å 
lette arbeidet med kurs. 

 
 
Sak 22/16 Oppfølging av saker fra forrige styremøte 
 Ad sak 16/16:  Kontingent til UEMS: De har ikke respondert på henvendelser om hvilke 

fordeler et medlemskap gir. 
Vi holder tilbake kontingent til svar foreligger.  
 
Ad sak 17/16: Erling Bjordal er representant for NPKF i NBCG har vært tilstede på 
styremøter. Han ønsker å fortsette i vervet som før. 
 

Sak 23/16 Økonomi i NPKF 
 Stian Almeland presenterte regnskap for 2015. 
 Det er ønskelig at fotnoter knyttet til presentert balanse deles inn i flere undergrupper for 

å klargjøre tydeligere hva penger brukes til.  
 Det er enighet om at årsregnskap bør publiseres på hjemmesiden. 
 Inntektene i foreningen er kun andelen av grunnkontingent til DNLF som øremerkes 

fagmedisinske foreninger. NPKF har ikke noen egen kontingent; lovene i DNLF tillater 
en egen kontingent på inntil 10% av grunnkontingenten 

 
 Trenden i foreningen er at utgifter overskrider inntekter. Dette var ikke synlig i 2014 da 

overskuddet fra Nordisk kongress gav positiv balanse. I 2015 hadde foreningen i tillegg 
betydelige uforutsette utgifter tilknyttet foredragsholder på høstmøtet hvor et forespeilet 
educational grant til foreningen ikke har blitt utbetalt. Selv om dette holdes utenfor, er det 
en reell negativ balanse i forhold til kontingentinntekt på ca 80 000 pr år de siste år i 
foreningen.  

 Styret gjennomgår økonomien i detalj, og kasserer utarbeider forslag til balansert budsjett 
for 2017. Man ønsker så langt som mulig å ikke pålegge medlemmene noen økt 
kontingent. Forslag til innsparinger diskuteres.  
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 Man ønsker også å klarlegge hvordan sponsormidler fra høstmøtet fordeles.  
Man ønsker et standard bilagsskjema for utbetaling av refusjon, samt standard 
søknadsskjema for støtte til arrangering av kurs.  

  
Sak 24/16 Vårmøtet 
 Man avventer endelig beskjed fra Stavanger-miljøet om hvorvidt de ønsker å være 

ansvarlige for arrangement av vårmøtet. Med det lave antall deltakere siste par år er det 
vanskelig å komme ut i økonomisk balanse. Styret foreslår 30 000 i støtte til vårmøtet da 
dette er foreningens eget møte og for alle medlemmer. Ulike modeller for arrangement 
drøftes. Kan det være en ide å legge vårmøtet til samme sted og samme tid hvert år – og 
håpe at det etter hvert danner seg en tradisjon? Avvikle vårmøtet? Bruke sponsorer?  

 
Sak 25/16 Styremøter i 2017 
 Man foreslår å redusere antall styremøter fra fire til tre i 2017. Styremøte om våren legges 

til vårmøtet; dersom dette ikke arrangeres, legges det til mars/april.  
 Som før har man styremøte like over sommeren samt i tilknytning til høstmøtet. 
 
Sak 26/16 Høringer 
 Det har kommet flere høringer om forskrift for spesialitetsutdannelsen. Det er nødvendig 

med god kjennskap til skissert ny modell for å svare på disse, og man kontakter 
spesialitetskomiteen for å høre om de ønsker å komme med innspill.  

 
Sak 27/16 Forslag til nye statutter 
 Man legger frem et forslag til nye statutter basert på våre gamle statutter samt gjeldende 

lover i DNLF.  

• Det er noe uklart hvorvidt enhver lege som ønsker å være assosiert medlem av 
foreningen kan bli dette ved kun å melde fra til legeforeningen sentralt. I vårt 
fagfelt kan kommersielle krefter ønske å utnytte denne muligheten til å 
presentere seg som plastikkirurg uten å være det. Styret avklarer 
problemstillingen med legeforeningen.  

• I nye statutter er kvalitetsutvalget nedlagt som statisk institusjon. Styret foreslår 
at man heller ved behov kan opprette egnede komiteer med fagpersoner tilpasset 
de aktuelle problemstillinger. Ved større prosjekter som utarbeidelse av nasjonal 
prioritetsveileder bør generalforsamlingen vedta opprettelse av komite. 

 
Sak 28/16  Høstmøtet 2016 
 
 Onsdag:  

Styremøte fra kl 8-12. 
Halvdagsseminar sammen med mamma/endokrinkirurgene 13 - 17.  

 
 Torsdag:  

Frie foredrag og moderatorer settes opp etter 15. september. Dersom det kommer inn 
flere frie foredrag enn hva man har plass til onsdag ettermiddag (bryst) samt frem til kl 
1530 torsdag, må foredrag avvises.  
Vi anmoder om 7 min taletid og 3 min diskusjon 
Generalforsamling må starte senest kl 1600. 

 Medistim forespørres om de også i år vil bidra med stipend for beste foredrag. 
Utbetalinger for beste foredrag er ikke gjort for 2015 – verken fra NPKF eller fra 
Medistim. Dette følges opp.   

  
 Generalforsamlingen: 
 Følgende saker må drøftes utover standard saksliste: 

• Nye statutter inkl oppheving av kvalitetsutvalget som statisk institusjon 

• Behandle forslag til øket tilskudd til Nordisk Kurs 
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Plastikkmiddag på Fjord fra kl 20 er reservert. Vi krever i år betaling for mat- og vinpakke 
ved påmelding. 

   
 
 Fredag: 
 Heldagsseminar 9-15 med tema transseksuell kirurgi og intimkirurgi.  
 
  
Sak 29/16 Deltakelse på møter i Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 
 
 Statuttene til Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte angir at et medlem av 

styret i Norsk Plastikkirurgisk Forening skal være tilstede på møtene.  
Vararepresentant i Styret Kim Vidar Rasdal sier seg villig til å være representant,  med 
Hilde Brunvold Bjærke som vararepresentant. 
 

Sak 30/16 Øket finansiell støtte til Nordiske kurs samt standardisering av gjennomføring 
 

Oslo Universitetssykehus v/Ståle Buhagen ønsker å holde en 5-minutters powerpoint-
presentasjon på generalforsamlingen hvor man argumenterer for øket støtte til 
arrangering av Nordisk kurs i plastikkirurgi. Styret mener at denne diskusjonen ikke kan 
tas i sin helhet på generalforsamlingen, men at dette må tas opp som en sak med 
vedtaksforslag. 
 
Det foreslås fra OUS: 

1. Økning av støtte til Nordisk kurs til 35 000 kr, mot i dag 15 000 kr. 
2. NPKF utarbeider en anmodning til avdelinger som arrangerer nordisk kurs om å 

sette opp egen budsjettpost dedikert til avvikling av disse kursene.  
3. Utarbeide standard maler for hvordan arrangement av kurs skal gjennomføres. 

 
Styret drøfter ideene og skal utforme et tilsvar til OUS. Saken må ha valgalternativer til 
avstemming ferdig utredet før Generalforsamling.  
Man ser for seg følgende alternativer mht pengestøtte: 
1) Beholde dagens ordning 
2) Kutte støtte til andre kurs (Vårmøte/Fredagsmøtet Høstmøtet) 
3) Øke medlemskontingenten 
4) Be om støtte fra de ulike utdannelsesinstitusjonene (f eks kr 5000,-  fra gruppe II og kr 
10 000,- fra gruppe I-sykehus).  
 
Standardisert opplegg for kursarrangement er et gode men krever ikke behandling i 
Generalforsamling. Faglig standardisering må avklares med Nordisk Utdanningskomite. 
  

 


