Referat generalforsamling NPKF 2012
Ordstyrer: Thomas Sjøberg
Referent: Hans Christian Sylvester-Jensen
1.Innkallelse og dagsorden godkjent.
2.Gjennomgang av årsberetning. Ingen innsigelser.
3.Gjennomgang av regnskap v. Kasserer Hans Christian Sylvester-Jensen.
-Driftskostnader 2011:182040,-Tilskudd 2011:
181824,-Formålskapital 2011: 508539,Tilskudd for 2012 øker noe etter ny beregningsmodell.
Generalforsamling stemmer for at Visma fortsetter som regnskapsfører og
Kjelstrup &Wiggen som revisjonsselskap
4. Det vedtas at man skal yte tilskudd på kroner 30000 til arrangement av Nordisk kurs
5. Man skal lage et forslag til opprettelse av et fond som det kan søkes tilskudd fra i
forbindelse med vitenskapelig aktivitet. Dette må vedtas på neste generalforsamling.
6. Vi stiller med 2 representanter i styret i Nordisk forening: Elisabeth Sætnan og
Thomas Sjøberg
7. Det vedtas at man som godkjent spesialist i NPKF automatisk skal bli medlem av den
nordiske foreningen.
8. Dagens medlemskontingent videreføres.
9.Valg av valgkomite: Kim Tønseth og Helge Roald og Kjersti Ausen
10. Rapport fra kvalitetsutvalget v. Erling Bjordal. Det blir informert om regjeringens
tilskudd til brystrekonstruksjon. Alle avdelinger arbeider med å øke volumet på
brystrekonstruksjoner.
11. Rapport fra spesialistkomiteen v. Erling Bjordal: Det legges frem forslag om endring
av spesialistreglene.
-Man får ikke tellende plastikkirurgi før man er ferdig med 2 år generellkirurgi
-Man dobler kravet til antall inngrep
-Større krav til hovedoperatør
-Man skal dokumentere vitenskapelig aktivitet 2 artikler/abstrakt
-Alle må innom avdeling som driver med misdannelser, samt BSA
12. Rapport fra IPRAS/ESPRAS v Morten Kveim: Det skal fremskaffes liste over
godkjente praktiserende spesialister i Norge. Dette for å få rett medlemstall. Det
besluttes at fremover skal styreleder for NPKF også vare nasjonal representant i IPRAS.

13. Rapport fra ISAPS v Frode Amland.
14. Rapport fra avdelingene: Samtlige avdelinger har ekspandert. Antall stillinger har
økt. Alle avdelinger øker aktiviteten når det gjelder brystrekonstruksjon.
15. Rapport fra arbeidet vedr opprettelse av et nasjonalt brystimplantatregister v.
Christian Busch:
-Flere utfordringer knyttet til opprettelse av et register.
-Et slikt register må eies og drives av et av de regionale helseforetakene
-Man får angivelig en årlig bevilgning på ca 1 million kroner. Man må regne med
at utgiftene overstiger dette beløpet.
-Det må utredes hvorvidt man kan knytte dette registeret til allerede
eksisterende registre?
-Det må utnevnes representanter fra de forskjellige miljøene, slik at en kan bli
enig om hvilke data som skal være med i et slikt register.

