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Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening 
Tid 21.04.22, kl 18.00-21.00 

Sted: Holmenkollveien 10a, 0376 Oslo / Zoom 

Tilstede: Lars Frich, Bjørn Brøndmo, Hai Quan Dinh Nguyen, Lene Oskal og Tarald Rekve. 

Tilstede på zoom: Kirsten Elisabeth Schjelderup Kleppe og Malgorzata Gosciewska. 
 

Sak 
 

Beskrivelse Konklusjon og ansvarlig 

Sak 08/22 
Godkjenning 
av innkalling 
og saksliste 

 Ok.  

Sak 09/22 
Saker fra 
forrige møte 

Ad sak 2/22: Valg av nestleder.  
Ad sak 5/22: Kasserer redegjør for økonomi 

Ad sak 2/22: Kirsten velges 
som nestleder. Hai påtar seg 
oppgave som sekretær. 
 
Ad sak 5/22: Malgorzata 
redegjør for styrets økonomi. 
Gjennomgang av budsjett for 
2022 og regnskap for 2021. 
Oppsummert har styret god 
økonomi.  

Sak 10/22 
Aktuelle 
høringer 

Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt 
behandlingsvalg. 
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-
avvikling-av-godkjenningsordningen-i-fritt-
behandlingsvalg/id2906819/ 
 

Bjørn orienterer. Dagens 
regjering ønsker å avslutte det 
privates tilgang til å yte 
spesialisthelsetjenester mot 
betaling fra staten. Kirsten og 
Bjørn vil se på høringen 
sammen om styret skal ta 
standpunkt og evnt. levere inn 
høringssvar. 

Sak 11/22 
Høstmøtet 

Dato for årets høstmøte er: 26-28. oktober 
 
Frister 
1. april innmelding symposier 
31. mai antall frie foredrag må være meldt inn fra 
foreningen 
15. august abstract sendt inn via hostmotet.no 
1. september alle abstract evaluert av foreningen 
1. oktober foredrag må være innlevert digitalt 
 
Ønske fra Norsk forening for bryst- og 
endokrinkirurgi om felles symposium onsdag 12:00-
14:30.  
 
Eksterne foredragsholdere?  
Aktuelle tema?  

Siste årene ny organisering av 
høstmøtet. Før man har fått 
oversikt over tema og 
foredragsholdere må det 
allerede 31. mai meldes inn 
behov. 20 eller 10 frie foredrag 
til torsdag 27.10? Lars 
undersøker nærmere. 
 
Bryst-endokrin-kirurger ønsker 
fellessymposium som tidligere 
onsdag 26.10 etter lunsj. Lars er 
i dialog med Ida Huse(leder for 
bryst-endo). 
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I år er det NPKF som 
organiserer symposium fredag 
28.10. Forslag til tema: 

1. Traumatologi(ortopedi, 
brannskader, 
massetraumer) 

2. Oculoplastikk i 
samarbeid med øye? 

3. Tumorkirurgi i 
samarbeid med andre 
fagrupper(gynekologi / 
ØNH). 

Bjørn og Lene skal høre med 
aktuelle foredragsholdere. 
 
Styret ønsker og bør få oversikt 
over fremtidige 
æredragsforeholdere. Lars vil 
ved neste medlemsmail be om 
innspill fra medlemmene. 

Sak 12/22 Ønske om diplom/medlemsbevis fra foreningen.  Flere medlemmer har ønske og 
etterspurt diplom / 
medlemsbevis på medlemsskap 
i NPKF. Andre kirurgiske 
spesialiteter er i samme 
situasjon. Hensiktsmessig om 
dette initieres sentralt fra 
Legeforeningen eller evnt. i regi 
av spesialistkomiteen. Lars tar 
dette opp som sak ved neste 
møte med Norsk Kirurgisk 
Forening. 

Sak 13/22 
 

Revidering av læringsaktiviteter i plastikkirurgisk 
spesialisering.  

Tarald orienterer. LIPS ser 
behov for revisjon av 
læringsaktiviteter i utdanningen. 
Tidligere forsøkt å svare på 
høringer eller uten å få svar. 
Styret anbefaler at LIPS 
formulerer nytt brev og at 
adressat blir Helsedirektoratet. 
NPKF kan gjerne støtte et slikt 
brev.  

Sak 14/22 Deltakelse ESPRAS / internasjonale foreninger. 
Tilbud om deltakelse ved ASPS/The meeting. 

Gjennomgang av de ulike 
foreningene.  
 
ASPS: Vi er invitert til 
ASPS(the meeting) i oktober 
2022. Styret vil høre med 
Kjersti Ausen som «past 
president» ønsker å delta på 
vegne av NPKF. 
 
SCAPLAS: Styret bør møtes 
når SCAPLAS arrangeres. Det 
bør legges opp til at man kan 
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møte styrene i de andre 
nordiske land for å utveksle 
erfaringer / utfordringer. 
 
 

Sak 15/22 
Neste 
styremøte 
 

Jod for å desinfisere proteselommer. Ønske om at 
styret skal ta dette videre med Legemiddelverket.  

Thomas Sjøberg ønsker å få 
importert jod til desinfeksjon 
av proteselommer. Kirsten 
kjenner en bruker jod i sin 
praksis. Kirsten undersøker og 
gir tilbakemel 

Sak 16/22 
Aldersgrense 
for 
kosmetiske 
inngrep 

Det er nylig innført endringer i helse- 
personelloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Er 
dette godt kjent i miljøet? Er det noe vi skal informere 
om?  
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-04-01-
18 

Lars orienterer. Link til sak og 
endringer i loven kan sendes ut 
ved neste medlemsbrev. 

Sak 17/22 
Eventuelt 
 

 Styremøtene: 
- Enklere hvis de er i 

arbeidstiden og gjerne 
fysiske møter. 

 
Høstmøtet: 

- Styret bør spille mer på 
avdelingstillitsvalgte. 
Det foreslås møte med 
avdelingstillitsvalgte 
ifm. Høstmøtet. 

 
Retningslinjer non-melanom: 

- Utkast er sendt til 
avdelingsledere. Lars 
følger opp med Henrik 
Svendsen.s 

Sak 18/22 
Neste 
styremøte 
 

Mai/Juni 2022.  SCAPLAS 2022(tirsdagen), 
evnt. 24. mai er et alternativ 
dersom det er behov. 

 


