Referat Generalforsamling i
Norsk Plastikkirurgisk Forening
Tid: 25.oktober 2018, kl. 1600-1730
Sted: Lovisenberg Høyskole, Oslo.
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Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av referent
Innkalling og saksliste godkjent. Hilde Bugge er referent.
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Innspill til dagsorden eller innkalling til Generalforsamlingen
Det har kommet et innspill om at det er urimelig å betale 100 ekstra i medlemskontingent
for å sponse nordiske kurs. Styrets innstilling er å fortsette.
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Utdeling av årets høstmøtepriser
Lars Frich delte ut priser og fortalte at konkurransen var jevn og sterk og
poengterte at kvaliteten på abstraktet også teller.
Mentor-prisen på kr 15 000 for mest interessante plastikkirurgiske
problemstilling gikk til Torjus Wester for foredraget
”Hvilken informasjon om sykdomsprognose får vi egentlig av sentinel node prosedyre
(SN) hos pasienter med malignt melanom?”.
NPKFs pris for beste vitenskapelige presentasjon på kr 10 000 gikk til Kjersti Ausen
for foredraget ” Topikal transexamsyre: Serumkonsentrasjon og farmakokinetikk
etter to varianter av topikal bruk ved postbariatrisk bukplastikk”.
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Gjennomgang og godkjenning av årsrapport for 2017
Kjersti Ausen gjennomgikk årsrapporten.
Det var ingen kommentarer til denne.
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Orientering om økonomisk status i NPKF
Stian Almeland gjennomgikk årsregneskap for 2017. Foreningen har fått økte
driftsinntekter på grunn av kr 100 ekstra i kontingent.
Driftskostnadene har blitt lavere av flere grunner. Revisorutgifter er redusert.
Høstmøtet har blitt billigere og vårmøter er ikke arrangert. Utgifter til styret har blitt
mindre. Resultatet er et overskudd på kr 85000 og sum egenkapital har økt.
Forslag til budsjett for 2019 ble lagt frem. Budsjettet blir videreført med noen få
endringer. LIPS er ny utgift. Det er satt av kr 20000 til styret i LIPS og kr 10000 til kurs.
Penger til vårmøter er ikke lagt inn. Utgifter til medlemsskap i internasjonale foreninger
er kr 30000. Utgifter til ESPRAS ble kuttet ut i 2016. ESPRAS vil overta EBOPRAS
eksamen. Men må bli medlem hvis de skal ta over og må betale utestående for 3 siste år.
Ordning med reisestøtte til representanter til internasjonale foreninger opprettholdes, jfr
vedtak fra 2016: «I de fora hvor NPKF ønsker å ha representant på vegne av
medlemsmassen, kan det være en representant og en vara som sitter 4 år. En av disse kan
årlig få opptil 5000 i reisestøtte mot kvitteringer og et reiseinnlegg til «Kirurgen» etter
deltakelse på møte. Søknad må sendes på reiseregningsskjema. Beløp utbetales etter at
rapport fra reise er skrevet. Foreningen utbetaler max kr 10 000 i året til slik støtte»
Det var ingen kommentarer til fremleggingen.
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Budsjett og regnskap vedtatt ved akklamasjon.
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Valg av revisor
Styrets innstilling er å kontinuere regnskapsførsel via Vekstra Hardanger og Voss A/S og
revisjon fra Hardanger Revisjon A/S.
Det ble vedtatt ved akklamasjon å beholde dagens revisor.
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Fastsetting av medlemskontingent
Medlemskontingent fra forrige generalforsamling foreslås opprettholdt. Denne innebærer
en øremerket kontingent på kr 100 til støtte for arrangement av nordiske kurs.
Det ble vedtatt ved avstemming å opprettholde 100 kr ekstra til kontingent.
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Valg av ny valgkomite
Valgkomiteen har bestått av Helge Einar Roald, Kim Tønseth og Pål Krøger.
Valgkomiteens innstilling til ny valgkomite er Thomas Sjøberg, Elisabeth Sætnan og
Hans Christian Sylvester-Jensen og disse ble vedtatt ved avstemming.
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Valg av ny spesialitetskomite
Spesialistkomiteen har bestått av Jørgen Utvoll, Gudjon Gunnarson,
Marit Catherine Orhagen og Erling Bjordal. Vara Bjørn Erik Rosenberg og Katrin
Sneve. Valgkomiteens innstilling er Marit Catherine Orhagen
som tar gjenvalg, Erik Berg, Ståle Buhagen, Henrik Løvendahl Svendsen og en LIPS
representant som LIPS innstiller. Jørgen Utvoll og Bjørn Erik Rosenberg er vara.
Vara rykker opp når Lis er ferdig spesialist. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved
avstemming. Det er Generalforamlingens ønske at det senere tas hensyn til geografisk
tilhørighet ved valg av ny spesialistkomite.
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Informasjon om viktige saker primo 2018
Her prioriterte Generalforsamlingen revisjon av etiske regler.
De øvrige punkt som primært er informasjon til medlemsmassen vil bli utsendt i
ettertid.
-Opprettelse av fagakse i legeforeningen v/Kjersti Ausen
Rekruttering og oppnevning av kliniske eksperter bør gå gjennom de fagmedisinske
foreninger. Hvis helsemyndighetene henvender seg til noen om å utarbeide retningslinjer,
vær så snill å rapportere inn til foreningen om hvilket oppdrag man har fått.
Informasjon om fagakse vil bli sendt på mail.
-Opprettelse av FUXX-gruppe innen plastikkirurgi (LIPS), ved Astrid Scheldrup
Berntsen
-Opprop fra prosedyretunge spesialiteter initiert fra NPKF angående
prosedyrelistene med påfølgende Stortingsvedtak: «Vi ber Helsedirektoratet følge opp
Stortingets vedtak og sørge for en nasjonal standardisering ved å anbefale minimumstall for gjennomførte
praktiske kliniske ferdigheter, sammenstilt i prosedyrelister, for å sikre en grunnleggende ferdighetstrening.
Det bes om at anbefalingene ivaretas i Helsedirektoratets normerende dokumenter, og at prosesser
tilsvarende de som kreves for eksempelvis direktoratets veiledere blir gjennomført for å kvalitetssikre
minimumstallene i prosedyrelistene. Vi ber også om at det fremgår tydelig at avvik fra minimumstallene
for gjennomførte praktiske kliniske ferdigheter bør ha en særlig begrunnelse.»
-Status ny spesialitetsutdannelse v/Marit Catherine Orhagen
-Plastikkirurgisk tilstedeværelse i NBCG v/Christian Korvald.
-Høring angående kjønnsbekreftende kirurgi v/Kjersti Ausen.
-Nye Metoder: Høring angående behandlingstilbud om fettsuging v/kronisk
lymfødem v/Kjersti Ausen.,
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-PSEN – Plastic Surgery Education Network – orientering ved Tormod Westvik
-Oppslag i media knyttet til uheldig markedsføring av kosmetiske behandlinger
Redegjørelse v/Bjørn Erik Rosenberg og Kjersti Ausen
Det har vært mange oppslag knyttet til uheldig markedsføring siste år der
mediedekningen gir et feil bilde av hva estetisk kirurgi er. Det er ønskelig å rydde opp
jungelen av kosmetiske behandlinger og kir inngrep og vi må rydde i egne rekker først.
Nye etiske retningslinjer er bidrag til dette.
Aleris og Volvat og varslet, spesielt om gratiskonsultasjoner hos Aleris og lokkepriser
hos Volvat.
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Revisjon av Norsk Plastikkirurgisk Forenings Regler for utøvelse av kosmetisk
plastikkirurgi
Gjeldende regler er fra 2003. Forslag til reviderte regler er vedlagt innkallelsen.
NPKF mener: En tilbyder av estetisk behandling må ha kjennskap til fordeler og risiko
både ved kirurgi og ikke-kirurgisk behandling, kunne informere pasienter på en balansert
måte om forventet resultat, og må også ha kompetansen til å behandle alle
komplikasjoner. Slik kompetanse har kun plastikkirurger, og det er denne kompetansen
som gjør at vi er tilbydere av helsehjelp underlagt helsepersonelloven. Useriøse aktører
innenfor og utenfor faget skader vårt renommé som plastikkirurger. Vår medisinske
kunnskap har en egenverdi og skal ikke fallbys. Plastikkirurger må ikke settes i en
situasjon hvor de ikke vil ha inntekt med mindre de utfører operasjoner. En slik praksis er
uverdig og viser en ringeakt for plastikkirurgers medisinske kompetanse. Dette
tydeliggjøres i forslag til nye etiske regler.

.

Det ble lagt frem forslag til nye regler. Kjersti Ausen gjennomgikk skriv som viste både
gammel og ny tekst, og etter en del diskusjon i forsamlingen ble det gjort noen endringer
i den nye teksten. Det var flertall for ordlyden i teksten som sier at konsultasjonstakst skal
harmonere med takst for sammenlignbare faggrupper. Det ble også holdt avstemming om
foreningen skal sette en minstepris for konsultasjonstakst. Her ble resultatet uavgjort.
I teksten ble ”kosmetisk kirurgi” noen steder endret til ”estetisk kirurgi”. I navnet for
loven om markedsføring benyttes ”kosmetisk kirurgi” og dette må derfor beholdes i
foreningens retningslinjer. Informasjon om nye etiske regler skal formidles både
medlemsmassen samt Rådet for Legeetikk og de større kommersielle aktører innen
estetisk kirurgi. Forøvrig kom det informasjon fra salen at 6.juni ble det opprettet et
utvalg i regjeringen som skal se på markedsføring av kosmetisk kirurgi.

.
Sak 12-15 ble ikke gjennomgått grunnet tidsnød. Viktige saker vil kommuniseres
til medlemsmassen pr mail.
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Rapport fra Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi
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Rapport fra Spesialitetskomiteen og Nordisk Utdanningskomite
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Rapport fra de internasjonale organisasjonene
EBOPRAS/UEMS v/Jørgen Utvoll
ICOPLAST v/Kjersti Ausen
ISAPS v/Amin Kalaaji
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Rapport fra de plastikkirurgiske avdelinger/foretak
Østfold/Moss
RH
AHUS
Hamar
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Bærum
Skien
Stavanger
Bergen
Trondheim
Tromsø
Private aktører
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Eventuelt
Kim Tønseth la frem planer for det nye OUS som skal være fordelt på 3 lokasjoner,
Gaustad, Radiumhospitalet og Aker og han ønsket innspill til om det bør være en
plastikkirurgisk avdeling også på Aker.
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