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Til stede fra styret:
Christian Tiller, Kjersti Ausen, Hilde Brunvold Bjærcke, Stian Almeland. Thomas Sjøberg
var ikke til stede.
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent. Kjersti Ausen er referent.
Referat fra forrige styremøte samt generalforsamlingen gjennomgås og godkjennes. .
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Oppfølging av saker fra forrige styremøte
Ad sak 16/16: UEMS har nå gitt skriftlig tilbakemelding om deres virke innenfor
kvalitetssikring av utdannelse innen plastikkirurgi. Styret drøfter viktigheten av å sikre god
utdannelse og god europeisk standard. Styret ser det som hensiktsmessig at vi er
medlemmer i UEMS – dette koster 7 euro pr medlem, en totalutgift på ca 15 000 kr – og
styret mener også at man bør støtte medlemmer som velger å ta europeisk eksamen. En
evt støtte til eksamensavgift (2-delt eksamen, hver del avgift hhv 400 og 450 Euro i 2016)
vurderes og fremlegges Generalforsamlingen.
Ad sak 27/16 og 30/16: Assosierte medlemmer og støtte til Nordiske kurs: Det er avgjort
i Generalforsamling at assosierte medlemmer skal betale kontingent, og at vi alle har en
særavgift på kr 100 som skal øremerkes støtte til Nordiske kurs. Reviderte medlemslister
og ny særkontingent er innmeldt legeforeningen. Det må følges opp ved første utbetaling
at dette faktisk er fulgt opp av økonomiavdelingen i legeforeningen
Ad sak 35/16: Plastikkirurgisk tilstedeværelse i NBCG. Vår anmodning om å ha to
medlemmer i styringsgruppen er registrert og skal drøftes på styringsmøte hos NBCG i
juni. Svar på dette må følges opp på neste styremøte i august.
Ad sak 39/16: Hjemmeside for Forening for Estetisk Plastikkirurgi: Den kommersielle
siden plastikkirurgi.nu dukker fremdeles opp som eneste treff om foreningen googles,
og foreningens egentlige hjemmeside – nfep.no- dukker kun opp om man aktivt skriver
inn denne adressen i søkemotor. Dette tas på nytt opp med NFEP.
Oppfølging saker fra Generalforsamling:
Ad sak GF 3/16: Utbetaling av stipender. Hans Petter Gullestad har ikke fått tildelt
stipendpengene kr 10 000. Dette gjøres snarligst.
Ad sak GF 6/16: Revisor. Kasserer har innhentet tilbud fra alternative regnskapsførere og
revisorer som har gitt muntlig tilbud om at totalkostnad for vårt regnskap bør være max
20 000 kr, mot dagens 52 000. Styret gir fullmakt til å skifte revisor.
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Økonomi i NPKF
Kasserer orienterte om økonomistatus.
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Man har ennå ikke fått utbetalt den lovede underskuddsgarantien fra vårmøtet i 2015.
Man forsøker nå ny purring til flere i legeforeningen/fondet.
For øvrig er økonomien i balanse. Man avventer status ytterligere et år eller to før man
vurderer hvilken økonomisk frihet vi har. Vi opprettholder kr 15 000 i støtte til Estetisk
forening for seminar i tilknytning til høstmøtet.
Styret vedtar å betale medlemskap i UEMS, se tidligere. Styret mener at kvalitetssikring av
utdannelsen er viktig. Støtte til avleggelse av europeisk eksamen i EBOPRAS’ regi
vurderes. Kasserer formulerer et forslag som kan forelegges generalforsamlingen.
Vi betaler medlemskontingent til nyopprettede ICOPLAST og vurderer fortløpende hva
som blir denne organisasjonens funksjon.
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Orientering om de nye spesialistreglene
Status for de nye spesialistreglene drøftes. Styret er meget godt fornøyd med den nye
skissen men frykter hva HDIR ender opp med å gjøre i forhold til ny utdanningsmodell. I
et slikt perspektiv er tilknytning til europeiske standarder/EBOPRAS/sentral eksamen
viktigere enn tidligere og foreningen bør arbeide på flere felt for å sikre kvaliteten i
utdannelsen. Vi bør jobbe for å skape arenaer for samarbeid og fremming av faget, både
nasjonalt og internasjonalt.
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Høstmøtet 2017
Styret er positiv til å opprettholde halvdagsseminar onsdagen i samarbeid med
mamma/endokrinkirurgene. Vi forespør de største rekonstruksjons-miljøene om man
ønsker videre seminarer, og ber om tips til tema. Styret foreslår informasjon om status
ALCL samt et orienterende foredrag om alle kirurgiske nyvinninger og teknikkutviklinger
innen brystrekonstruksjon.
Torsdag blir som vanlig frie foredrag samt foreningsmiddag
Fredag blir det eget symposium i regi av estetisk forening. Egen deltakeravgift for dette,
og møtet må annonseres snarlig. Økonomisk underskuddsgaranti/støtte kr 15000 stilles
fra foreningen

Sak 6/17

Neste møte NPKF
Neste møte settes til onsdag 23. august, Legenes Hus i Oslo.

Side 2 av 2

