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  Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening 
Tid: 01.02.2021, kl 1300-1600 

Sted: Legenes hus, Christiania Torv 5, 0158 Oslo.  

Tilstede: Lars Frich. Bjørn Brøndmo. Kirsten Kleppe. Hai Nguyen. Kjersti Ausen. 
 
 

Sak 
 

Redegjørelse Konklusjon og ansvarlig 

Sak 01/22 Godkjenning 
av innkalling og 
saksliste  

 Ok, men sak 5/22 utsettes 
grunnet sykdom hos kasserer. 
 
Presentasjon av styret. 
 
 

Sak 02/22 
Konstituering av nytt 
styre.  

 

Rollefordeling: 
- nestleder 
- sekretær 
- nettansvarlig 
Innmelding av nytt styre til 
Brønnøysundregisteret  

 

Lars valgt som leder under 
Generalforsamlingen 2021. 
Bjørn påtar seg oppgaven som 
høringsansvarlig. 
Kirsti påtar seg oppgaven som 
sekretær. 
Hai påtar seg oppgaven som 
nettansvarlig. 
Styret ønsker at Malgorzata 
fortsetter som økonomiansvarlig 
for å sikre kontinuitet i vervet. 
 
Kjersti melder inn nytt styre til 
Brønnøysundregisteret. 

Sak 03/22 Orientering 
om aktuelle saker ved 
avtroppende leder 
Kjersti Ausen  

Momssaken 
Reklame for private klinikker 
Konsultasjonstakst for private 
Medlemsskap i NKF  

 
 

Gjennomgang av Dropbox-
mappene 2018, 2019, 2020 og 
2021. Kjersti og Lar orienterer i 
hovedtrekk de viktigste sakene 
styret har arbeidet med de 
senere årene. 

- Momssaken 
- Reklame for private 

klinikker 
- Medlemsskap i NKF 
- Medisinsk utstyr 

 
Lars orienterer om etiske 
retningslinjer. 
 
Arbeidsgruppe non-melanom 
hudcancer: Ønsker å ha forslag 
til retningslinjer som kan 
presenteres på høstmøtet. Lars 
hører med Henrik Svendsen / 
Astrid Berntsen. Dersom 
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overnevnte ikke har kapasitet er 
det aktuelt å høre med Kim 
Tønset (OUS)? 
  
Proteseregister: Hai følger opp 
med Ola Jøsendal (fagdirektør 
Helse Vest) ang. hvor langt man 
har kommet i prosessen og om 
det er tenkt at registeret også 
skal gjelde private. 
 
Retningslinjer for estetisk 
kirurgi: Utarbeides i samarbeid 
mellom NPKF og estetisk 
forening. Vi kan høre med 
Tormod(leder i estetisk 
forening)? Kan f.eks. ta 
utgangspunkt i svenske 
retningslinjer. 
 
Spesialistkomitéen: Høre med 
komitéen om det eksisterer en 
plan for ny gjennomgang / 
revisjon av utdanningsplanen?  

Sak 04/22 Høstmøtet  

 

Evaluering av høstmøtet 2021.  

Innspill. 

 

Forslag om flere frie foredrag og 
foredrag med spesifikke tema. 
 
Tips fra Kjersti om å søke 
Norsk kirurgisk forening om 
midler til å invitere eksterne 
foredragsholdere. 

Sak 05/22 Økonomi  

 

Kasserer redegjør for økonomi.  

 

Tas opp ved neste styremøte. 
 
Mål å bruke midler til 
fagutvikling. 
 
LIPS får årlig tildelt midler fra 
NPKF. Midlene overføres til 
neste budsjettår dersom de ikke 
brukes opp.  
 
Foreningen har en veldrevet 
økonomi som gir oss 
handlingsrom. 

Sak 06/22 Eventuelt  

 

 
 
 

Plastikkirurgi i Helse Midt-
Norge. Kjersti orienterer at man 
ønsker og arbeider med å få opp 
et vaktsjikt for plastikkirurgi på 
St. Olavs Hospital. 
 
Davide Imperie foreslås 
representant for norsk 
kvalitetsregister for leppe-kjeve-
gane-spalte. 
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Bjørn reiser spørsmål ang. 
Norsk forening for 
traumatologi, akutt- og 
katastrofemedisin. Her er ikke 
plastikkirurgi med, men en rekke 
andre kirurgiske fag(inkl. fagene 
som ikke har common trunk). 

- Hva kvalifiserer for 
medlemsskap? 

- Skal vi stille formelle 
krav til fremtidige 
traumeledere? 

Saken tas til etteretning og tas 
opp på neste styremøte. 

Sak 07/22 Neste 
styremøte  

 Våren 2022. Zoom? 

 


