
Referat Styremøte NPKF 27. august 15 

Tilstede: Elisabeth Sætnan, Christian Tiller, Thomas Sjøberg, Hans Christian Sylvester-Jensen og 

Kjersti Ausen 

 

Sak 1: Høstmøtet. 

Onsdag: 

Fellesseminar: Mastectomi og direkte rekonstruksjon 

Tentativt program 

1200 – 1230: Genetisk testing v/ Hildegunn Vetti. Kontaktes av Turid Aas. 

1230 – 1300 : Onkologiske aspekter ved direkte rekonstruksjon etter cancer mamma V/ Sunil Raj 

Utfordringer og onkologisk sikkerhet ved onkologisk behandling av cancer mamma som har 

gjennomgått direkte rekonstruksjon 

1300-1320: Kontralateral mastectomi hos pasienter som ønsker dette v/Turid Aas. 

Litteraturgjennomgang.  

1320 – 1350: Pause 

1350 – 1445: Mastectomi og direkte rekonstruksjon i Finland v/ Katarina Svarvar. Gjennomgå de 

ulike aspekter ved inngrepet og presentere finsk praksis. 1445-1500: Pause 

1500 – 1600: Direkte brystrekonstruksjon v/Karl Breuing:  

Valg av metode, pearls and pitfalls, tips and ticks.  

Man søker Unlimited Educational Grant fra Acility for finansiering. 

1600 – Relevante frie foredrag 

Det har kommet inn anmodning om å ta opp ulike tema; utover skisserte tema ovenfor ber man om 

at temaer kan sendes inn som frie foredrag. 

 

Onsdagskveld høstmøte: Styremiddag med invitert kvalitetsutvalg. 

 

Torsdag: 

Full dag frie foredrag før generalforsamling. 

Priser for frie foredrag:  

Det har vært innkjøpsendring i helseforetakene, og Puls-prisen erstattes av en tilsvarende pris fra 

Medistim – for mest innovative foredrag.  

Foreningens stipend for beste vitenskapelige foredrag er på kr 10.000.  

Gorm Bretteville holder i år æresforelesning over valgfritt emne. 

 



Generalforsamlingen:  

Valg av styre, valgkomiteen presenterer kandidater. Valg av ny representant til nordisk 

utdanningskomite.  

Spesielle temaer: 

IPRAS: Siste års turbulens og nåværende status presenteres av styremedlem 

Internasjonale organisasjoner: Man skal klargjøre medlemsfordeler, for deretter å kunne ta 

medlemskap opp til drøfting. 

Statutter for representanter til internasjonale organisasjoner:  Styret skal utarbeide et forslag for å 

klargjøre følgende punkt:  Hvor lenge kan man sitte som representant? Skal man ha en vara-

representant? Hvilken økonomisk støtte kan man få til deltakelse på internasjonale møter? 

Forutsetninger for å få støtten har vært å skrive et innlegg til Kirurgen, andre krav? 

Vårmøtet: Hvert styre må bestemme om man skal arrangere nasjonalt vårmøte de år det ikke er 

nordisk vårmøte. 

Spesialistkomiteen: Styret ber om en skriftlig redegjørelse om hva som skjer i forhold til ny 

utdannelsesstruktur. 

Revisjon og regnskap: Styret går inn for å beholde eksisterende ordning 

 

Middag Torsdag kveld blir lukket selskap for foreningens medlemmer på Fjord restaurant.   

 

 

Sak 2: Temanummer Kirurgen Plastikkirurgi.  

Mulige tema drøftes og ansvar for å få inn artikler fordeles. 

Et utarbeides oversikt over potensielle annonsører som sendes Kirurgens redaksjon.  

 

Sak 3: Høringer 

Obligatorisk etterutdanning: Vi er ikke for re-sertifisering men støtter at det å følge et skissert 

obligatorisk etterutdanningsprogram skal tilstrebes. Høringsuttalelse fra Kirurgisk Forening foreligger 

ennå ikke. Vi sender inn vår mening.  

Andre høringer: Vi har ikke kommet med høringsuttalelser.  

 

Sak 4: Diverse 

Nordiske kurs: Bjørn Erik Rosenberg ønsker ikke gjenvalg i komiteen. En naturlig representant bør 

være fra Spesialitetskomiteen. Marit Cathrine Orhagen forespørres. 

Private aktører med offentlig avtale: Hvordan unngå «Bukken og Havresekken»-problematikk? 

Økonomiske interesser gjør at prioritetsveiledning for offentlige inngrep ikke følges. 



Revisjonsplikt ved innsendelse til Fond I: Gjør dette bruk av fondet så kostbart at man i realiteten får 

liten gevinst med våre lavkost-arrangementer? 

 

Neste møte: Onsdag 21. oktober kl 1000 

 

 


