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Referat Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening 
Tid: 17. juni, kl. 0815-1200 

Sted: Biblioteket på brännskadecentrum Akademiska Sjukhuset, ing 85, 9 etg. Uppsala 
Sverige. 

 

 
Til stede fra styret:  
 Christian Tiller, Kjersti Ausen, Hilde Brunvold Bjærke, Stian Almeland, Thomas Sjøberg. 
 
Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent. Kjersti Ausen er referent.  
 
Tre nye saker til eventuelt:  
 

• Strategi for uttalelser til media når man forespørres om hva foreningen mener 
om ulike inngrep 

• Klarlegging av finansiering av styremøter som legges til kurs 

• Laserlipolyse-  hvilke aktører kan drive med dette? 
 
Sak 13/16 Informasjon fra leder og nestleder om ny spesialitetsstruktur 
 I begynnelsen av mai arrangerte Legeforeningen seminar på Soria Moria om 

spesialistutdanningen hvor Kjersti Ausen var til stede. Medio juni ble denne prosessen 
diskutert i Norsk Kirurgisk Forening hvor Christian Tiller var tilstede. Det er sendt ut 
referater til styremedlemmene fra begge møter. Spesialitetskomiteen jobber med 
anbefalinger for organiseringen av ny spesialitetsstruktur for plastikkirurgi. Man er enige 
om at man ikke må kutte ned på tid med plastikkirurgi i utdanningsløpet; samtidig er det 
noe uenighet om hvor omfattende en utvidelse av operasjonsliste skal være. 

  
 Videre tiltak:  Styret innhenter utkast til ny spesialitetsstruktur fra Spesialitetskomiteen for 

gjennomlesing og evt kommentarer.  
 
 
Sak 14/16 Planlegging høstmøtet 2015  

Det ble utarbeidet mer detaljerte planer for høstmøtet. 
 
 Onsdag: Halvdags-seminar ettermiddag sammen med mamma-endokrinkirurgene. Årets 

tema er oncoplastikk med bidragsytere både via endokrinkirurgisk og plastikkirugisk 
miljø. I tillegg legges frie foredrag som omhandler bryst til onsdagen. 

  
 Torsdag: Æresforelesning – aktuell kandidat skal forespørres. 
 Frie foredrag-  abstract-frist er 1.september. 
 Generalforsamling hvor valgkomiteen er på valg.  I tillegg må man fremlegge forslag til 

nye og reviderte statutter for foreningen. 
Middag for foreningen: Fjord. Forhåndspåmelding. 

 
Fredag: Vi ønsker et heldagsseminar fra kl 09-15.  
Årets tema blir kjønnsbekreftende kirurgi og genital kirurgi. Man skal forespørre aktuelle 
foredragsholdere frem mot neste styremøte. 
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Sak 15/16 ICOPLAST – ny verdensomspennende organisasjon  
 

International Confederation of Plastic Surgeons – erstatter IPRAS og ESPRAS har allerede 
knyttet seg til ICOPLAST. Det vil være naturlig at vi også har tilknytning og samhørighet 
med det globale plastikkirurgiske samfunnet. Organisasjonens oppgaver fremover gjenstår 
å se – inntil videre skal ikke ICOPLAST være en kongressarrangør.  

 
 
Sak 16/16 Økonomi 

Vi er i balanse. Signert regnskap for 2015 er ikke sendt inn og derfor er 
medlemskontingentene for 2016 ikke utbetalt. Dette ordnes nå. 
Refusjon av utlegg for foredragsholder Dr Breuing høstmøtet 2015: Man har oppnådd 
kontakt med Acelity, som skulle ha refundert disse utgiftene. Styret jobber videre med 
saken. 
Medlemskap i UEMS har blitt en god del dyrere. Dette er organisasjonen som står for 
samordnet utdannelse og spesialisteksamen i Europa.  
 
Styret innhenter informasjon om hva medlemskap i UEMS gir av fordeler. 
 

Sak 17/16 Plastikkirurgisk representasjon i NBCG 
Styret vil utrede i hvilken grad plastikkirurgisk tilstedeværelse på møter i NBCG er sikret. 
Dette er en viktig arena.  
 
 

Sak 18/16 Forespørsel om foreningens standpunkt i saker hvor ingen formelle retningslinjer 
foreligger 

 
Media kontakter NPKF, oftest ved leger, med forespørsel om hva det plastikkirurgiske 
miljøet mener om kontroversielle saker som f eks intimkirurgi. Foreningen kan ikke 
forventes å ha utarbeidet retningslinjer for alle tenkelige inngrep. Når vi uttaler oss, må 
man presisere hva man sier som privatperson, og hva som reflekterer den kjente generelle 
holdning i det plastikkirurgisk miljø. Man bør presisere at heterogeniteten i faget gjør at 
det kan oppstå mange saker foreningen ikke har offisielle standpunkt på. Vi har en 
nasjonal prioritetsveileder for offentlig plastikkirurgi.  

 
Sak 19/16 Refusjon av styremøter lagt til kurs 
 Man drøftet i hvilken grad utgifter til styremøte i tilslutning til et kurs som f eks Scaplas 

skal dekkes av NPKF. Dette kan bli et betydelig beløp og refusjon av kursavgift etc kan  
ikke forsvares ut fra NPKFs økonomi.  
Vedtak: Styrets medlemmer får i utgangspunktet ikke dekket utgifter til kurs som kommer i tilslutning 
til styremøter. Skulle et styremedlem ha problemer med å få dekket utgifter via arbeidsgiver og 
utdanningsfond, kan man søke NPKF for dekning av restbeløp.  
 

Sak 20/16 Laser Lipolyse 
Laser Lipolyse er et invasivt inngrep hvor man behandler underhuden med laserprober 
for å smelte vekk fett. Christian Tiller har kjennskap til en sak hvor en pasient ble utsatt 
for langvarig behandling av større kroppsområde, og med betydelig sequele. Han har 
meldt saken til helsetilsynet som et eksempel på kosmetisk behandling som er invasiv og 
dermed bør karakteriseres som kirurgi -  med de begrensninger i utøvelse dette bør 
medføre. 

   
 
 
 


