
Styremøte 191015  

 

Sak 1:  

Søknad fra estetisk forening om økonomisk støtte til fredagsseminaret på høstmøtet 

Vi har mottatt to skriftlige henvendelser om økonomisk støtte til estetisk forening sitt 

norsk/amerikanske symposium heldag fredag. 

Symposiet er arrangert uten å ha kommunisert med NPKF på forhånd. VI har ikke fått forelagt noe 

budsjett sammen med søknad, og dette er et absolutt krav.  

Det er heller ikke styrebehandlet at høstmøtets seminarstruktur skal endres. Man har alternert med 

fredagsseminar arrangert av styret i NPKF og styret i estetisk forening. At fredag på høstmøtet nå 

omgjøres til et større seminar med egen påmelding må behandles i styret. Er dette riktig forum for et 

slikt seminar? Skal det evt erstatte vårmøtet vårt? Dette må drøftes grundig i nytt styre. 

 

Sak 2: 

Norsk Legelederforening har meldt seg på høstmøtet som tilknyttet legeforeningen. Det bør 

klargjøres at det er Norsk Plastikkirurgisk Forening som er legeforeningens ledd, ikke Norsk 

Legelederforening.  

 

Sak 3:  

Høstmøtet og program for neste dager: 

Mammaseminar onsdag: Mamma/endokrinkirurgene skal dekke utgiftene til Raj og Vetti, regning fra 

Raj sendes Turid Aas på mail  

Mammakirurgene dekker halvparten av utgift til gave til foredragsholderene. Turid.aas@helse-

bergen.no 

Middag onsdag kveld – styret, kvalitetsutvalg og foredragsholdere betales av foreningen. 

Vurdering av frie foredrag: «Sensorer» utnevnt.  

 

Torsdag:  

Frie foredrag. Deretter æresforelesning ved Gorm Bretteville. Gave til Bretteville-  fuglebilde. 

Generalforsamling: Ordstyrer elisabeth, referent Kjersti, Christian tekniker. 

Man har klart utstyr for KUN skriftlig avstemming om flere kandidater. 

 

Proteseregister i Norge? Overlates neste styre å bestemme om vi skal ta tak i dette. 
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Nordisk utdanningskomite 

 – styrets forslag er Marit Kathrine Orhagen 

Forslag til ytterligere kandidat innkommet: Johan Sandberg 

 

Internasjonale organisasjoner:  

Skulle ha satt opp formelle statutter for hvor lenge man skal sitte, og hva man kan få dekket. Må ha 

kvittering, skrive i Kirurgen. Retningslinjene må styrebehandles og publiseres på hjemmesiden. 

Internasjonale organisasjoner pr dd:  

Eboras/UEMS v/Jørgen Utvoll 

EQUAM v/ Hans Petter Gullestad (foreslås nedlagt) 

ISAPS v/Frode Amland 

ISPRES v/Michael Schneider 

EURAPS v/KJartna Arctander 

IPRAS v/Elisabeth Valio Sætnan 

 

 

 

 

 

 

 


