Referat Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening
Tid: 16. juni 2018, kl. 0900-1200
Sted: SCAPLAS, København

Til stede fra styret:
Kjersti Ausen,Stian Almeland, Hilde Bugge, Tormod Westvik
Lars Frich meldt avbud. Ingen vara rukket å få beskjed
Sak 16/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent. Hilde Bugge er referent.
Referat fra forrige styremøte gjennomgåes og godkjennes.

Sak 17/18

Oppfølging av saker fra forrige styremøte
Ad sak 5/18: FUXX-gruppe innen plastikkirurgi
Opprettelse av FUXX . Medlemmer av gruppen anbefales valgt for to år med mulighet til
forlengelse. Sak til høstmøtet.
Ad sak 9/18: Offentlig plastikkirurgi i Helse Midt-Norge
Bekymringsmelding vil bli sendt angående status for plastikkirurgi i Helse Midt-Norge.
Funksjonsfordeling mellom plastikkirurgi og mamma-endokrinkirurgi
Det har vært møte mellom HDir, mamma-endokrinkirurgene og plastikkirurgene, og
læringsmålene for mamma/endokrinkirurgi involverer ikke å selvstendig kunne
rekonstruere utover nivå 1, som tilsvarer fjerning av opptil 20% av bryst.

Sak 18/18

Økonomi
Kasserer orienterte om økonomisk status
NPF går med overskudd og har stabil og god økonomi. Styret prioriterer fremming av
fag, slik at vi kan klare større arrangement en gang i blant.
FUXX er ny utgiftspost. Anbefaler at de legger møtene til der de uansett møtes, dvs
Høstmøtet og Norefjell. Vi finansierer et styremøte i Oslo ved behov.

Sak 19/18

Endring i foreningens etiske regler
For å kunne kjempe mot useriøse aktører må plastikkirurgene fremheve sin faglige
integritet, hvor bred og balansert medisinsk kunnskap formidles. Vi har i samarbeid med
estetisk forening utarbeidet et forslag til endring i etiske regler, og disse vil bli presentert
for Generalforsamlingen.

Sak 20/18

PSEN og ASPS
Brukerkostnaden for å knytte seg til PSEN er 250 dollar pr år pr bruker. (initial pris 200
dollar pr bruker pr år). Dette må betales på avdelingsnivå og regningen kommer til
avdeling. De har opprettet en ny kategori for «internasjonalt LiS-medlem» som koster 199
dollar pr år som samtidig gir en ASPS –medlemskap, og dette er veldig gunstig
medlemskap for LiS. Inkluderer også tilgang til PRS.
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Sak 21/18

Ny spesialitetsutdanning
De utdanningsansvarlige i helseregionene bør møtes og ha konsensus om hvordan vi skal
forholde oss til ny spesialitetsutdanning for å sikre lik praksis i alle helseregioner.
Styrets sterke anbefaling er at alle utdanningssteder oppfatter operasjonslisten som et
obligatorisk minimumskrav.

Sak 22/18

Høringssvar fra Norsk Plastikkirurgisk Forening angående

Rapport om behandlingstilbud til personer kjønnsinnkongruens/kjønnsdysfori
Dersom vi får i oppdrag å være med på utarbeide Nasjonal
Prioriteringsveileder/retningslinjer bør det opprettes egen komité jfr våre statutter.

Sak 23/18

Nasjonale Prioriteringsveiledere
Det eksisterer 2 prioriteringsveiledere for plastikkirurgi. Den ene er utarbeidet av
”Legelederforum” og den andre utgår fra Helsedirektoratet.
De to veiledere overlapper delvis, og begge inneholder tilstander som ikke er nevnt i den
andre. Vi bør arbeide for å ha en prioriteringsveileder. Våre prioriteringsveiledere- både
for generell plastikkirurgi og for kommende transsex-problematikk - må være forankret i
konsensus og vedtak i generalforsamling. Det rettes en ny forespørsel til
Helsedirektoratet.

Sak 24/18

Høstmøtet 2018
Styret vil forandre på strukturen på høstmøtet og vil gi bedre tid til spørsmål og
og diskusjon. Kun vitenskapelige foredrag vil bli akseptert på torsdagen. Eventuelle ikke
vitenskapelige foredrag blir lagt til fredagen.
FUXX arrangerer torsdagsmiddagen

Sak 25/18

SCAPLAS Island 2020

Sak 26/18

Eventuelt
Ingen nye saker tatt opp

Sak 27/18

Neste styremøte tirs. 11 sept. 2018 i Oslo
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