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Saksliste Generalforsamling i  
Norsk Plastikkirurgisk Forening 

Tid: 22.oktober 2020, kl. 1630-1730 
Sted: Zoom, se https://www.hostmotet.no/informasjon/informasjon-til-deltagere/ 

 
 
 
Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av referent 
 
Sak 2/20  Innspill til dagsorden eller innkalling til Generalforsamlingen 
 
Sak 3/20  Gjennomgang og godkjenning av årsrapport for 2019 
   
Sak 4/20 Orientering om økonomisk status i NPKF 
 
Sak 5/20  Valg av revisor 

Styrets innstilling er å kontinuere regnskapsførsel via Vekstra Hardanger og Voss A/S og 
revisjon fra Hardanger Revisjon A/S. Resultat av forhåndsstemming offentliggjøres. 

 
Sak 6/20 Fastsetting av medlemskontingent  

Obligatorisk assosiert medlemskap i Norsk Kirurgisk Forening for medlemmer av Norsk 
Plastikkirurgisk Forening med tilhørende ekstrakontingent kr 120,- foreslås. Styret 
anbefaler medlemskap av en overordnet felles kirurgisk forening da vårt fag må være 
synlig og tilstede ovenfor de andre kirurgiske spesialiteter, og felles større arenaer som 
høstmøtet og fagbladet «Kirurgen» vil vanskelig kunne erstattes.  
 
Øremerket kontingent på kr 100 til støtte for arrangement av nordiske kurs foreslås 
opprettholdt. 
 
Resultat av forhåndsstemming offentliggjøres. 
 

 
Sak 7/20 Valg av ny valgkomite. 

Sittende valgkomite Thomas Sjøberg, Elisabeth Sætnan og Hans Christian Sylvester-
Jensen tar gjenvalg for to nye år. Resultat av forhåndsstemming offentliggjøres. 

   
Sak 8/20  Anbefaling av nye representanter til spesialitetskomiteen 

Sentralstyret i Legeforeningen utnevner komiteen, som er direkte rådgivende organ for 
sentralstyret i spørsmål som omhandler utdanning. Man utnevnes for 4 år, men halve 
komiteen utnevnes hvert 2. år.  Fagmedisinsk forening får komme med anbefaling 
ovenfor legeforeningen.   
Følgende medlemmer går nå ut av komiteen: Erik Berg, Henrik Løwendahl Svendsen og 
Bjørn Erik Rosenberg (vara). Valgkomiteen og styret foreslår at følgende utnevnes til nye 
representanter: Elisabeth Zetlitz, Tone Myrland og Håvard B. Norgaard (vara).  
 
Nina Oliver overtar for Marit Cathrine Orhagen som norsk representant i nordisk 
kurskomite  
 



                                                                                                                                                   Side 2 av 2 
 

Ny spesialitetskomite vil da bestå av  
Marit Catherine Orhagen (OUS) 
Ståle Buhagen (Bærum) 
Elisabeth Zetlitz (Stavanger) 
Tone Myrland (Skien) 
Morten Nyrud (LIS) 
 
Vara 
Jørgen Utvoll (privat) 

                         Håvard B. Nordgaard (Trondheim) 
  LIPS vara velges av LIPS 
 
  Representant i nordisk kurskomite: Nina Oliver 
 
  Resultat av forhåndsgodkjenning offentliggjøres 
 
 
Sak 9/20 Kort informasjon om pågående prosesser relatert til vårt fagfelt 
 
 -Nytt fra spesialitetskomiteen 

-Nytt fra NBCG 
 -Nytt fra Norsk Melanomgruppe 

-Non-melanom hudcancer – plastikkirurgisk arbeidsdokument vs nasjonal veileder 
 -Forslag om moms på kosmetisk kirurgi 
  -Proteseregister/ALCL-registrering 
  -Kjønnsbekreftende behandling ved transseksualisme 
  -Lymfødem og lipødem – kirurgiske tilbud i Norge 
  -Nytt fra LIPS 
  -Nytt fra Estetisk Forening 
  -Nytt fra internasjonale organisasjoner 
  -Nytt fra avdelinger og klinikker  
 
Sak 10/20 Eventuelt- ingen saker innmeldt pr 3. oktober 2020- 
 

  
 
 


