
Styremøte Gardermoen 27. januar 2016 

 

Sak 1. Godkjening av innkalling og saksliste 

Ingen innsigelser. 

 

Sak 2  Konstituering av det nye styret 

Ved generalforsamlingen oktober 2015 var styret på valg. Det velges leder og ytterligere fire 

styremedlemmer. Elisabeth Sætnan gikk av som leder, og kasserer Hans Christian Sylvester Jensen 

gikk ut av styret. Hilde Brunvold Bjærke og Stian Almeland kom inn i styret. 

Styret konstitueres med følgende arbeidsfordeling: 

Leder: Christian Tiller 

Nestleder: Kjersti Ausen 

Kasserer: Stian Almeland 

Web-ansvarlig: Thomas Sjøberg 

Styremedlem: Hilde Brunvold Bjærke 

Christian Tiller, nyvalgt leder for Norsk Plastikkirurgisk Forening, har nylig endret arbeidssted fra 
SUS til privat praksis heltid. Styret har blitt bedt om å vurdere om det er problematisk at leder 
for Norsk Plastikkirurgisk Forening jobber fulltid privat. 
 
Norsk Plastikkirurgisk Forening er en fagmedisinsk forening for alle plastikkirurger i Norge, 
uavhengig av arbeidssted. Plastikkirurgi er også et fag hvor spesialister ofte skifter mellom 
offentlig og privat virksomhet.  
 
Styret i Norsk Plastikkirurgisk Forening består av leder valgt av generalforsamling og ytterligere 
fire styremedlemmer, også valgt av generalforsamling. Statuttene sier ingenting om at leder må 
være offentlig ansatt, og legger ikke spesifikke føringer for sammensetning av styret. Dog sier 
opprinnelige statutter at styret skal bestå av totalt fire personer, og dagens styre er følgelig 
utvidet.  
 
Man har tilstrebet at styret skal være sammensatt av både spesialister og LiS, av representanter 
fra ulike deler av landet, og av representanter fra både privat og offentlig praksis. Det har de 
siste to år ikke vært noen representant fra det private i styret i NPKF, hvilket vi har ansett som 
uheldig. I det nyvalgte styret ble det på ny ikke valgt noen representant fra det private. Således 
er det gunstig at leder nå kan representere denne gruppen.  
 
Styret ser ikke at Christian Tillers arbeidssituasjon påvirker hans posisjon som leder for NPKF 
eller hans evne til å utføre jobben. Knut Skolleborg, som var leder fra 2002-2004, jobbet også 
kun privat. Snarere er en dominerende offentlig sammensetning av styret nå justert. 
 
Styret i NPKF kan ikke se at verken statutter eller sedvane skulle tilsi at Tillers endrede 

arbeidssituasjon skal føre til noen endring for styret. Man ser imidlertid et behov for gjennomgang av 

eksisterende statutter fra 1995 – styret har nå bl.a et ekstra medlem i forhold til statuttene-  og 



styret mener det kan være hensiktsmessig å legge frem et forslag til reviderte statutter for 

generalforsamlingen.  

 

Sak 3 Godkjenning av referat fra årsmøtet 

Man går igjennom referatet og gjør noen mindre korrigeringer.  Referatet godkjennes og revidert 

versjon legges ut på hjemmesiden. 

 

Sak 4 Planlegging av styreåret 2016 

Forslag til neste styremøter:  

Uppsala 15. – 18 juni – dag for møte bestemmes ut fra program 

24. August  i Tromsø 

Høstmøtet oktober 2016  

 

Arrangementer 2016:  

Kun høstmøtet som større arrangement. Se sak 6.  

 

Sak 5  SCAPLAS – Nordisk møte i Uppsala 

Info om møtet og abstract-deadline må formidles til medlemsmassen. 

 

Sak 6  Høstmøtet 2016 

Onsdag: Fruktbare halvdagsseminarer sammen med endokrinkirurgene de siste to år. Styret 

kontakter mamma/endokrinkirurgene ved Turid Aas for å koordinere dette samarbeidet videre. 

Torsdag: Frie foredrag. GF og æresforelesning 

Fredag: Seminardag i regi av NPKF. Ulike mulige temaer drøftes og endelig program vil komme på 

plass fremover.  

Sak 7  Ulike internasjonale organisasjoner.  

Styret ønsker å utarbeide en oversikt over ulike internasjonale fora og komme med en innstilling til 

hvor foreningen bør være aktivt medlem. 

Forslag til retningslinjer for representanter for internasjonale fora:  

«I de fora hvor NPKF ønsker å ha representant på vegne av medlemsmassen, kan det være en 

representant og en vara som sitter 4 år. En av disse kan årlig få opptil 5000 i reisestøtte mot 

kvitteringer og et reiseinnlegg til «Kirurgen» etter deltakelse på møte.  

Dette bør tas opp på generalforsamlingen. 

 



Sak 8: Private aktører med offentlig avtale tar penger fra pasienter for ekstraarbeid – «Offentlig 

mersalg».  

Styret har fått forelagt problemstillingen hvor private aktører med offentlig avtale tilbyr utvidet 

behandling mot ekstra betaling. Dette oppfattes som uryddige forhold og har vært tatt opp på 

estetisk forenings generalforsamling.   

Styret ønsker at estetisk forening kommer med en uttalelse i forhold til korrekt praksis rundt 

offentlige pasienter hos private aktører.   Det bør være en konsensus rundt praksis som må tas til 

følge i fremtidige anbudsformuleringer.  

 

Sak 9:  Bryst/endokrin og spesialistregler vs plastikkirurgi  

Mamma/endokrinkirurgene ønsker endrede kurs og endret operasjonsliste i forbindelse med endring 

av sine spesialitetsregler. NPKF er bedt om å uttale seg forut for saksbehandling i Helsedirektoratet. 

Styret mener at det er viktig at mamma/endokrinkirurgene har kjennskap til rekonstruktive metoder 

og bør ha kurs i dette, men ser ikke at selve rekonstruksjonene bør overtas av mamma/endokrin og 

følgelig ser man ikke behov for endrede operasjonslister. 

 

Sak 10  Økonomi  

Økonomi i balanse foruten to større økonomiske garantier som ikke er utbetalt som avtalt. 

Innkreving av disse vil følges opp.  

 

Sak 11 Eventuelt  

EMSB-kurset (Emergency Management of Severe Burns): Norsk Brannskadeforening er en nystartet 

behandlerorganisasjon, ikke knytet til legeforeningen. Foreningen springer ut fra Bergensmiljøet. Alle 

plastikkirurger i Norge inviteres til å bli medlemmer. Norsk Brannskadeforening ønsker å tilby dette 

kurset i tilknytning til høstmøteuken, dog med annen lokalisasjon. Styret er positive til forslaget.  

Vårmøte 2017 

Ut fra dårlig påmelding fra de to siste år velger styret å ikke stå for arrangement av vårmøte 2017. 

Dersom lokale aktører ønsker å arrangere vårmøte/nasjonalt temamøte vil styret kunne støtte dette 

ut fra standard satser.  Vi ber om at arrangementet går på rundgang mellom lokale avdelinger. 

Stavanger forespørres om de er villige til å ta jobben i 2017.  

 

Nasjonal prioritetsveileder:  

Det bør bare finnes èn nasjonal veileder i plastikkirurgi. 

Kvalitetsutvalget har utarbeidet en god veileder; parallellt har helsedirektoratet utarbeidet en annen 

som da er det offentlige Norges formelle veileder. Vi opplever helsedirektoratets veileder som mer 

uklar enn foreningens veileder, samtidig som helsedirektoratets veileder dekker en del tilstander som 

er uteglemt i foreningens veileder.  



Styret har sendt tilbakemeldinger til helsedirektoratet om dette forhold i 2015 uten å få svar. 

Plastikkirurgisk legeledergruppe har nylig kontaktet helsedirektoratet i samme ærend. Styret ønsker 

å samarbeide med legeledergruppen for å samkjøre kommunikasjonen mot Helsedirektoratet. 

 

Nordiske kurs og ny koordinator: 

Det er noe usikkert i forhold til Nordiske kurs og norsk koordinator- styret skal få klarhet i hvem som 

innehar funksjonen pr d.d 

Info fra Tromsø: Her skilles nå håndkirurgien ut. Hva mener spesialitetskomiteen nå om gruppe I-

status?  

Saken overføres spesialitetskomiteen. 

 

  


