Referat

Generalforsamling i Norsk Plastikkirurgisk Forening
Torsdag 24. oktober 2013 kl 17.30 – 19.00
Saga C
Holmenkollen Park Hotell Rica
Dagsorden:
Ordstyrer: Thomas Sjøberg. Referent: Hans Christian Sylvester-Jensen
Innkalling og dagsorden er godkjent
Pris for beste vitenskaplige presentasjon tildeles Thomas Berg Kr 20000
Puls Prisen tildeles Hans Petter Gullestad Kr15000
Gjennomgang av årsberetning v/ leder Thomas Sjøberg
Det er bestemt at den som er leder også sitter som representant i IPRAS
Gjennomgang av regnskap v/ kasserer Hans Christian Sylvester-Jensen
I 2012 hadde vi et underskudd på 72037,- Saldo pr 31.12.2012 var 441648,Estimert underskudd i 2013 er ca 40000,Budsjetterer med balanse i regnskapet i 2014
Det ble diskutert mulighet for å si opp abonnement på Scand. Journal of. Plastic and Reconstructiv
Surgery da dette koster ca 65000,- pr år. Dette ble nedstemt. Vi ble enig om å undersøke pris på
elektronisk tidsskrift, samt pris på abonnement hvis alle medlemmer er innmeldt i Nordisk
Plastikkirurgisk Forening. Forslag om å øke medlemskontingent ble nedstemt.
Saker fra styret
Mange abstrakt i år. Er det grunn til å forandre på møtestrukturen ? Diskutert flere muligheter.
-Redusere antall abstrakt gjennom faglig sensurering
-Øke antall dager slik at vi også har innlegg onsdagen.
-Mulighet for å gå i dialog med mamma-og endokrinkirurgene samt ortopedene om å ha felles seminar
med dem onsdag i høstmøteuken. Dette skal utredes videre av styret.

Valg av styre NPKF:
-Leder: Elisabeth Sætnan
-Nestleder: Christian Tiller
-Styremedlem: Thomas Sjøberg
-Sekretær: Kjersti Ausen
-Kasserer: Hans Christian Sylvester-Jensen
-Vara: Kim Tønseth
-Vara Tormod Westvik
Valg av spesialistkomite:
-Gudjon Gunnarsson
-Erling Bjordal
-Marit Catherine Orhagen
-Jørgen Utvoll
Vara: -Bjørn Erik Rosenberg
-Kathrin Sneve
Representant til ISPRES: Michael Schneider

Representant IPRAS. Elisabeth Sætnan (far 2014)
Representanter i EBOPRAS/UEMS, ISAPS, EQUAM er uendret fra tidligere.
Valg av revisor: Fortsetter med Kjelstrup & Wiggen
Rapport fra kvalitetsutvalget v/ leder Georg Panczel
-Det var i januar møte i Trondheim. Man fastsatte felles retningslinjer for operasjonsindikasjoner i det
offentlige. Dette skal sendes ut til de respektive avdelinger. Neste møte i Stavanger i 2014
Rapport fra avdelingene
-Kort rapport fra avdelingene. Det anmodes om at dette gjøres kortfattet uten powerpointpresentasjon.
Rapport fra Norsk forening for estetisk plastikkirurgi v/ leder Ayman Zakaria.
Rapport fra Spesialitetskomiteen v/ leder Erling Bjordal
-Kort rapport vedr. endring i spes.regler. Økt krav om antall inngrep. Forslag om 2 år common trunk og
deretter 4 år spesialisering. Man skal ha gruppe 2 før gruppe 1. Krav om 2 år generell kirurgi før man
kan starte spesialisering. Nye regler ikke vedtatt.
Rapport fra IPRAS møte i Chile ved Mikal Schneider. Dårlig organisert møte.
Rapport fra ISAPS. Ønske om flere medlemmer. Frode Amland kan hjelpe med medlemskap.

Middag: Sterkt ønske fra medlemmene om at man arrangerer felles middag for NPKF medlemmer neste år.

