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Til stede fra styret:
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent. Kjersti Ausen er referent.
Referat fra forrige styremøte gjennomgås og godkjennes.
.
Oppfølging av saker fra forrige styremøte
Ad sak 16/16: Støtte fra foreningen til å ta EBOPRAS sin europeiske
spesialisteksamen:
Styret vedtar følgende:
«Stønad til EPOBRAS eksamen for medlemmer av Norsk Plastikkirurgisk Forening
Norsk plastikkirurgisk forening ynskjer å bidra til fagutvikling og kompetanseheving
innan norsk plastikkirurgi. I regi av UEMS er det i Europa eit program for
standardisdering av plastikkirurgisk kunnskap og sertifisering gjennom EBOBRAS sin
europeiske spesialisteksamen. Europeisk spesialisteksamen i plastikkirurgi femnar om
breidden av det plastikkirurgiske fagfeltet, inkludert handkirurgi, og set høge teoretisk
kunnskapsstandardar i både skriftleg og munnleg form. Eksamen er såleis ein viktig
milepæl i bidrag til felles kompetansenivå i Europa og kan bidra til å fremje
plastikkirurgiak kunnakap. Få, om nokon, norsk plastikkirurg har avlagt eksamen. NPKF
ynskjer å bidra til at fleire av våre medlemmer finn det aktuelt og interessant å avlegge
eksamen.
Inntil kr 10 000,- av årlege driftsmidlar kan difor tildelast for dekning av eksamensavgift
for EPOBRAS-eksamen for medlemmer av NPKF. Søknad om stønad må vere innsend
året før tenkt eksamensdeltaking. Styret i NPKF og skal godkjenne søknad og innvilge
refusjonsrett. Refusjon vert berre utbetalt til søkarar som innehar godkjend
førehandssøknad. Maksimalt to kandidatar vil verte innvilga stønad kvart kalenderår.
Søknadar vert fortløpande vurdert og innvilga. Søknadar som kjem etter at to søkarar er
innvilga refusjonsrett for påfølgjande år, vil få avslag. Refusjonsutbetaling er oppad
avgrensa til refusjon av full eksamensavgift. Refusjonsutbetaling skjer på bakgrunn av
godkjend eksamen og framlagt kvittering for eksamensavgift.»

.

Dette fremlegges foreningen på generalforsamlingen 2017.
Ad sak 27/16 og 30/16: Kontingent til foreningen og korrekte medlemslister.
Kontingenten til foreningen er nå øket med kr 100.- til de øremerkede kr 15.000 som skal
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gis i ekstra støtte til avvikling av Nordisk Kurs. Dermed får arrangement av Nordisk Kurs
totalt kr 30 000 i støtte pr år.
Medlemslisten har ikke blitt korrigert sentralt. Man kontakter legeforeningen på ny.
Ad sak 35/16: Plastikkirurgisk tilstedeværelse i NBCG.
NBCG ønsker ikke plastikkirrugisk representasjon i sin styringsgruppe, men de ønsker en
aktiv representant fra NPKF i NBCG: I tillegg ønsker har NBCG vedtatt å etablere en
arbeidsgruppe i plastikkirurgi som skal bestå av to plastikkirurger og to endokrinkirurger.
Styret ser det som hensiktsmessig at person som blir plastikkirurgisk representant i
NBCG er en person fra Oslomiljøet som har nært samarbeid med endokrinkirurgien her.
Denne personen bør også være en av de to personene i arbeidsgruppen. Den andre
personen i arbeidsgruppen kan gjerne være fra et annet rekonstruksjonsmiljø.
Vi følger opp saken og kontakter de rekonstruktive miljøene i Norge for aktuelle
kandidater
Ad sak 39/16: Hjemmeside for Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi
(NFEP): Link to foreningens formelle hjemmeside er nå lagt via NPKF sin side. Den
kommersielle siden plastikkirurgi.nu dukker fremdeles opp som eneste treff om
foreningen googles, men her er det nå en aktiv link videre til Estetisk forening sin
offentlige side og foreningens egentlige hjemmeside – nfep.no- dukker kun opp om man
aktivt skriver inn denne adressen i søkemotor. Vi kontakter estetisk forening og hører om
det kan være noen grunn til at siden ikke kan googles?
Ad sak GF 6/16: Revisor og regnskapsfører. Regnskapsfører er nå Vextra, revisor er
Hardanger Revisjon AS
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Økonomi i NPKF
Kasserer orienterte om økonomistatus.
Overskudd i regnskap, hvor det er innhentet en god del utestående fra fjoråret. Vi driver i
balanse.
Man har ennå ikke fått utbetalt den lovede underskuddsgarantien fra vårmøtet i 2015 fra
legeforeningens fond tross purring som skissert på forrige møte.
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Invitasjon til innlegg i Overlegen
Det etterlyses innlegg i Overlegen fra vårt fagfelt om noe nytt og spennende som kan ha
interesse for de andre spesialitetene. Vi foreslår en oversikt rundt fett-tranplantasjon, og
forespør aktuelle mulige forfattere om innlegg både angående kliniske muligheter og
fremtidsvyer/pågående forskning.
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Årets æresforeleser
Aktuelle kandidater diskuteres; man vil forespørre disse i god tid før Høstmøtet.
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Høstmøtet 2017
Detaljert program diskuteres. Felles seminar med mamma/endokrin onsdag, frie
foredrag, æresforelesning og generalforsamlinger torsdag. Foreningsmiddag torsdags
kveld. Fredagsseminaret arrangeres i år av estetisk forening.
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Ny form på høstmøtet?
Styret drøfter om det kan være hensiktsmessig å arrangere høstmøtet som et eget
arrangement for foreningen. Vi ser an årets møte.
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Orientering om europeiske og norske beredskapsplaner ved større brannskader
Stian Almeland redegjør for arbeidet med å utarbeide beredskapsplaner for større
brannskader innen Norge/Norden/EU.
«Suggested medical guidelines for a union mass burn casualty disaster response
mechanism” er under utarbeidelse av European Burns Association Mass Burn Casualty
Disaster Working Group. Stian Almeland leder denne arbeidsgruppen som består av 3
plastikkirurgier og 3 anestesileger
Nasjonal varsling og samordning ved større brannskadeulykker for Norge må vedtas
politisk og Stian Almeland er også med i dette prosjektet i samarbeid med de andre
nordiske land.
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Midtatlantisk plastikkirurgisk møte
Den amerikanske plastikkirurgiske foreningen ønsker å utrede muligheten for et
midtatlantisk møte på Island i 2019, med USA, Storbritannia og Skandinavia. Samtidig
skal det skandinaviske møtet være på Island i 2020. NPKF vil nok prioritere vår
skandinaviske tradisjon- men er veldig åpne for en sammenslåing av disse to møtene i
2020. Styret stiller med representant i planleggingen.
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Neste møte NPKF
Neste møte settes til onsdag 25. okt, Lovisenberg Diakonale Høgskole.
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