Referat Generalforsamling i Norsk Plastikkirurgisk
Forening
Tid: 26. oktober 2017, kl. 1600 – 1730
Sted: Lovisenberg Høgskole, Oslo.
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Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av referent
Innkalling og saksliste godkjent. Kjersti Ausen er referent.
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Innspill til dagsorden eller innkalling til Generalforsamlingen
Ingen innspill
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Utdeling av årets høstmøtepriser
Medistim-prisen kr 15 000 ble tildelt Ingemar Havemann for «Tre norske plastikkirurger
på eget initiativ i Addis Abbaba, Etiopia». NPKF sin pris kr 10 000 ble tildelt Davide
Impieri for “Autologous fat transplantation to the velopharynx for treating mild
velopharyngeal insufficiency: More than 10 years experience”.
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Gjennomgang og godkjenning av årsrapport fra 2016
Christian Tiller gjennomgikk årsrapporten for 2016. Ingen innspill fra salen og rapporten
godkjennes og publiseres på hjemmesidene.
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Økonomisk status
Kasserer Stian K. Almeland gjorde rede for foreningens økonomi. Resultatet for 2016 var
et overskudd på 114000, hvilket beror på inndriving av utstående fordringer og ellers god
økonomikontroll. Kasserer presenterte sin noe endrede føring av regnskap for bedret
oversikt, og la fram et budsjett for 2017 som er beregnet på å gå svakt i pluss.
Styret prioriterer å støtte kurs og utdanning, og det informeres om at det settes av årlige
midler opptil kr 10 000 i støtte til avleggelse av EBOPRAS sin europeiske eksamen i
plastikkirurgi. Aktuelle kandidater må søke på forhånd, og informasjon om dette er lagt ut
på våre hjemmesider.
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Valg av revisor
Styret fikk i 2016 fullmakt til å innhente anbud på revisortjenester og velge mest
hensiktsmessige tilbyder. Tilbud på regnskapsførsel fra Vekstra Hardanger og Voss A/S
og revisjon fra Hardanger Revisjon A/S innebærer en besparelse på regnskapsføring og
revisjon fra kr 50 000 foregående år til kr 15 000 for inneværende år. Skifte av
regnskapsfører og revisor vedtas.

Sak 7/17

Fastsetting av medlemskontingent
Medlemskontingent fra forrige generalforsamling opprettholdes. Denne innebærer en
øremerket kontingent på kr 100 til støtte for arrangement av nordiske kurs.
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Valg av nytt styre
Leder Christian Tiller og styremedlemmer Thomas Sjøberg og Hilde Bjærke går ut av
styret. Kasserer Stian Almeland fortsetter, Sittende valgkomite Helge Roald, Pål Krøger
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og Kim Tønset har innstilt nestleder Kjersti Ausen til ny leder. Hun velges med
akklamasjon. Som nye styremedlemmer er innstilt Hilde Bugge, Aleris Oslo, Lars Frich,
Radiumhospitalet, samt Tormod Westvik, Skien. Som vararepresentanter foreslås Kim
Vidar Rasdal, SUS, samt Lavra Balto, UNN. Alle kandidater velges med akklamasjon. Det
foreslås ingen alternative kandidater.
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Valg av hovedrepresentant til NBCG samt to representanter til den nyetablerte
arbeidsgruppen for plastikkirurgi i NBCG
NPKF har ønsket å ha to representant for plastikkirurgi i styringsgruppen i NBCG men
ikke fått gjennomslag for dette. Vi beholder derfor en hovedrepresentant for
plastikkirurgi i NBCG: Samtidig ønsker NBCG å etablere en arbeidsgruppe i onkoplastikk
kirurgi som skal bestå av to plastikkirurger, to endokrinkirurger samt onkolog. Styret har
valgt å innstille Christian Korvald, OUS, som hovedrepresentant og samtidig representant
til arbeidsgruppen. Vararepresentant for denne posisjonen er Marit Cathrine Orhagen.
Som andre representant til arbeidsgruppen innstilles Bjørn Tore Haga, Haukeland
Sykehus, og vararepresentant til arbeidsgruppen er Solveig Nergård, UNN. Innstilling
vedtas.
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Rapport fra Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi
Styreleder Bjørn Erik Rosenberg refererte to hovedsaker som NFEP har jobbet med det
siste år:
1) Retningslinjer for utøvelse av intimkirurgi. Foreningen har i samarbeid med Norsk
Gynekologisk Forening utarbeidet retningslinjer som er lagt ut på hjemmesidene til
NFEP; www.nfep.no. Indikasjon for intimkirurgi skal ikke være rent estetisk; det bør også
foreligge dokumenterbare funksjonelle plager.
2) Breast-Implant Associalted Anaplastic Large Cell Lymphoma ( BI-ALCL): NFEP har i
samarbeid med NBCG utarbeidet norske retningslinjer for utredning og diagnose av
mulig ALCL, basert på retningslinjene som finnes i andre nordiske land. Etter som mer
informasjon publiseres rundt tilstanden må retningslinjene justeres. Hovedpoenget er at
alle som mistenkes å ha ALCL skal henvises til et brystdiagnostisk senter umiddelbart.
NFEP har også utarbeidet forslag til pasientinformasjon som anbefales brukt ved all
innsetting av proteser.
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Rapport fra Spesialitetskomiteen
Rapport ved Marit Cathrine Orhagen og Jørgen Utvoll. Spesialitetskomiteen skulle vært
på valg i 2017, men mandatet er forlenget med et år fra legeforeningens side for å få
kontinuitet i arbeidet med nye spesialistregler. Arbeidet med utarbeiding av ny
spesialitetsstruktur har stått noe stille siste år; endelig forslag til delmål for del 2 common
trunk og del 3 plastikkirurgi ble sendt Helsedirektoratet i 2016 og man arbeider nå med
høringssvarene. Av innspill til plastikkirurgiske spesialistregler har mammaendokrinkirurgene sagt at plastikkirurgien ikke skal stå for canceroperasjoner, hvilket vi
samtykker til. ØNH angir at rhinoplastikker ikke skal ligge under vårt fagområde, hvilket
vi er sterkt uenige i.
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Rapport fra Nordisk Utdanningskomite
Rapport ved Marit Cathrine Orhagen. Nordisk utdanningskomite har ikke hatt noe møte
siste år. Alle fire obligatoriske kurs går hvert år, og for tiden har vi 6 norske plasser pr
kurs som fordeles strikt etter ansiennitet.
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Rapport fra de internasjonale organisasjonene
ISAPS –International Society of Aesthetic Plastic Surgeons: Amin Kalaaji har vært
representant her og informerer om muligheten til å søke medlemskap.
EBOPRAS- European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic plastic
Surgery: Jørgen Utvoll er representant. Organisasjonen ligger under UEMS, som driver
med formell godkjenning av europeisk utdannelse. Ebopras arrangerer årlig et hovedkurs
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som dekker hovedtemaene innen plastikkirurgi forut for europeisk eksamen. Denne må
være bestått for å kunne bli fellow innen EBOPRAS. EBOPRAS innhenter informasjon
om spesialistreglement og kurs fra alle Europeiske land for å evt. anbefale en mer
homogen struktur på utdannelsen. NPKF kontinuerer sitt kollektive medlemskap i
EBOPRAS og har innført mulighet for økonomisk støtte til å avlegge eksamen.
ICOPLAST – International Confederation of Plastic Surgery Societies: NPKF har
sammen med de andre skandinaviske landene valgt å slutte seg til det nyetablerte
ICOPLAST som internasjonal forbund i kjølvannet av IPRAS’ havari. Leder i NPKF er
kontaktperson opp mot ICOPLAST. Organisasjonens profil er fremdeles under
utforming.
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Rapport fra de plastikkirurgiske avdelinger/foretak:
Østfold/Moss: Avdelingen har 4 overleger og 2 LiS-leger. Uendret fra i fjor men med
ønske om ytterligere ekspansjon.
RH: 23 overleger, 13 LiS. Ønsker at OuS skal være ett utdannelsessted. Landsfunksjon
for transsex og vaskulære malformasjoner. Stort volum, særlig økning innen transsex,
hvor det var 17 henvendelser i 2004 vs 120 i år. Også stort volum for vaskulære
malformasjoner. Mange pasienter, samt store/spesielle pasienter. Det er inngått
funksjonsfordeling med Bærum, som da overtar de «alminnelige» prosedyrer.
AHUS: To spesialister, lokalisert under mamma/endokrin.
Hamar: 2 spesialiststillinger.
Bærum: Stadig økende antall oppgaver, har nå 8 overlegestillinger.
Skien: 8 overleger, 6 Lis. Reduksjon i 1 LiS-stilling fra i fjor.
Stavanger: 8 overlegestillinger og 6 assistentlegestillinger, men ubesatte stillinger og
derfor bemanningsproblem for tiden.
Bergen: 14 overleger, 9 LiS, hvilket er en økning fra i fjor.
Trondheim: 4 overleger, 2 Lis. Betydelig underbemanning i helse Midt ut fra folketall og
meget høy kirurgisk produksjon pr lege. Økende frustrasjon mht manglende etablering av
vakt og uforsvarlighet rundt dette.
Tromsø: 5 overleger, 4 LiS, men ikke full bemanning.
Private aktører: Helse Sør-Øst har så langt ikke signalisert noen fornyelse av offentlige
avtaler. Dette skaper noe uvisshet.
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Møtestrukturer i NPKF
Det ble ikke avviklet vårmøte i 2017, og Styret rådfører seg med generalforsamlingen om
rammene for våre felles møter. Skal man ha et eget utvidet høstmøte fremfor et vårmøte?
Flertallet i generalforsamlingen mener det er ønskelig å ha vårt høstmøte i nær tilknytning
til de andre kirurgiske spesialitetene, slik at man f eks kan opprettholde halvdagsseminaret
sammen med mamma/endokrinkirurgene. Samtidig er den fremtidige rammen for
høstmøtet noe uviss mht lokalisasjon. Styret utreder derfor ikke alternative former for
høstmøte nå, men saken kan tas opp igjen ved neste generalforsamling.
Generalforsamlingen er noe delt mht avvikling av plastikkirurgisk vårmøte. Det er flertall
for å kontinuere denne tradisjonen. Styret tar endelig beslutning om arrangementet.
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Eventuelt:
Ingen saker innmeldt.
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