Referat Generalforsamling i
Norsk Plastikkirurgisk Forening
Tid: 24.oktober 2019, kl. 1600-1730
Sted: Thon Hotel Meet Ullevål, Oslo.
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Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av referent
Saksliste godkjent. Hilde Bugge er referent.
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Innspill til dagsorden eller innkalling til Generalforsamlingen
Det kom et innspill med ønske om at foreningen skal lage en liste over hvor mange
LIS-leger som skal utdannes. Andre skandinaviske land har det.
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Utdeling av årets høstmøtepriser
Mentor-prisen på kr 15 000 for mest interessante plastikkirurgiske problemstilling
gikk til Georg Panszel.
NPKFs pris for beste vitenskapelige presentasjon på kr 10 000 gikk til Hallvard Vindenes.
Han takket på vegne av gruppen fra Avdeling for Tissue Engineering som har gjort et
stort arbeid.
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Gjennomgang og godkjenning av årsrapport for 2018
Kjersti gjennomgikk årsrapporten. Se vedlegg.
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Orientering om økonomisk status i NPKF
Lars Frich gjennomgikk økonomisk status på vegne av Stian Almeland.
Vi fortsetter med uendret budsjett. Foreningen har gått med overskudd i år og har
god økonomi. Styret har hatt kort reisevei og lite utgifter. Man ønsker å opprettholde
minst 400 000 på bok for å kunne stille med økonomisk sikkerhet dersom man ønsker å
arrangere større arrangementer. Vi har for tiden økonomi til å kunne gi noe støtte til
arbeidsgrupper innen faget.
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Valg av revisor
Styrets innstilling er å kontinuere regnskapsførsel via Vekstra Hardanger og Voss A/S og
revisjon fra Hardanger Revisjon A/S. Vedtas.
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Fastsetting av medlemskontingent
Medlemskontingent fra forrige generalforsamling foreslås opprettholdt. Denne innebærer
en øremerket kontingent på kr 100 til støtte for arrangement av nordiske kurs. Vedtas.
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Valg av nytt styre
Valgkomiteens (T.Sjøberg, E.Sætnan, HC Sylvester Jensen) innstilling:
Kjersti Ausen, leder (HMN), Astrid Berntsen (HSØ), Lars Frich (HSØ),
Malgorzata Gosiewska (Helse Nord, LIPS) Hilde Bugge (Aleris Helse)
Vara: Lavvra Balto (Helse Nord), Hai Quan Ngyen (Helse Vest, LIPS)
Nytt er å ha en LIPS representant i styret.
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Medlemmer i offentlige tverrfaglige arbeidsgrupper
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Plastikkirurgiske representanter i NBCG: Christian Korvald fortsetter, Solveig Nergard
er ny representant. Hun utpeker selv sin vara.
Plastikkirurgiske representanter i Norsk Melanomgruppe: Henrik Løvendahl Svendsen,
Jarle KJøsen. Håvard Nordgard og Truls Ryder som går fra vara til medlem.
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Informasjon om andre temaer med behov for fagmedisinsk forankrede
arbeidsgrupper
Dette er grupper som er på gang:
-Videreutdanning for spesialister. Spesialitetskomiteen har ansvar for dette.
Thomas Sjøberg er med. Må ha en representant til med.
-Proteseregister/ALCL-registrering.
-Non-melanom hudcancer – plastikkirurgisk arbeidsdokument vs nasjonal veileder.
-Kjønnsbekreftende behandling ved transseksualisme.
-Lymfødem og lipødem – kirurgiske tilbud i Norge.
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Informasjon om viktige saker primo 2019
-Fagaksen i legeforeningen:
Rekruttering og oppnevning av kliniske eksperter bør gå gjennom de fagmedisinske
foreninger
-Implementering av reviderte etiske regler . Brev fra oss har raskt blitt tatt til følge.
-Arbeid opp mot Helsedirektoratet for å få forbedret definisjoner av «kosmetiske
inngrep» i Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep,
og av «kosmetisk kirurgiske inngrep» i Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetiske
kirurgiske inngrep. Denne omhandler kun inngrep med kniv. Andre inngrep faller
utenfor gjeldende regelverk.
Vi må vente med å ta opp saker til lovteksten har blitt forandret.
Dagens definisjoner forhindrer at lovverket håndheves etter intensjonen
-Inngåelse av Memorandum of Understanding med American Society of Plastic Surgeons
(ASPS). Medlemsfordeler presenteres i eget foredrag på høstmøtet.
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Rapport fra Spesialitetskomiteen og Nordisk Utdanningskomite
Spesialistkomiteen har 4 møter i året og medlemmer er leder Marit Catherine Orhagen,
Ståle Buhagen, Henrik Løvendahl Svendsen, Erik Berg, Ole Arvid Forså Østerud (LIS)
og vara Jørgen Utvoll og Bjørn Erik Rosenberg.
Avdelinger som har hatt og som ønsker å ha LIS må søke om fortsatt/ny godkjenning
som utdanningsvirksomhet. Systemet som benyttes for å vurdere disse søknadene er
nyutviklet av Helsedirektoratet. Spesialitetskomiteen må komme med sin innstilling til
den enkelte søker og dette krever mye arbeid i tiden fremover.
Fra og med 1. mars 2019 er ny ordning for spesialistutdanning trådt i kraft.
Leger som 1. mars 2019 har mindre enn 3 år igjen av spesialistutdanningen, kan søke om
spesialistgodkjenning etter gammel spesialistforskrift. Leger som 1. mars 2019 har mer
enn 3 år igjen av spesialistutdanningen skal vurderes og godkjennes etter ny forskrift.
Alle leger som starter spesialistutdanning fra 1. mars 2019 må først gjennomføre og
oppnå alle læringsmålene i LIS 1 før de kan fortsette spesialiseringen i LIS2/LIS3.
Kommentar fra salen på at læringsmålene er umulig å oppnå på normert tid.
I dag er det 42 LIS i plastikkirurgi i Norge. Ved oppmelding til nordiske kurs i
plastikkirurgi har det i mange år vært flere kandidater fra Norge enn fra de andre
nordiske landene. Det er vanskelig å se for seg at behovet for nyutdannede spesialister
står i forhold til utdannings(over)kapasiteten i årene som kommer.
Noe som vil regulere antallet spesialister som utdannes pr. år er kravet om tjeneste ved
brannskadeavsnitt , tjeneste ved avdeling med medfødte misdannelser og tjeneste ved
avdeling med håndkirurgi. Disse kravene vil medføre propper i systemet for LIS.
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En propp er også at mange blir i LIS3 stillinger pga. manglende overlegestillinger.
Ansvaret for hvor mange utdannelsesstillinger man skal ha er i praksis fordelt til de
enkelte avdelingene, og man bør få til et bedre system for dette.
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Rapport fra NBCG
Christian Korvald rapporterte. Gruppen har møter 2 ganger i året. Har jobbet med nye
retningslinjer for fettransplantasjon. Fettransplantasjon til bryst etter brystkreft skal
registreres i KREMT.
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Rapport fra Norsk Melanomgruppe
Handlingsprogram kom i 2017 og vil bli revidert i høst. Det vil endre det kirurgiske
behovet på sikt. Antallet sentinel node vil gå ned pga økende bruk av adjuvant
behandling. Anbefaler sentralisering. Gruppen har to møter årlig.
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Rapport fra LIPS
Nytt styre ble valgt på Generalforsamlingen i fjor med geografisk spredning.
Astrid Berntsen er leder, styremedlemmer er Morten Nyrud ,Thale Riisøen
Malgorzata Gosciewska, Astrid Smedvig, og Axel Barstad.

,
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Styret tar fortløpende saker som de hører om eller som meldes inn ift forbedring av
utdanningen og samarbeider med andre FUxx når det er større saker å ta tak i,
som f.eks. i fjor i kampen for å bevare prosedyrelistene. Under Høstmøtet bidro til et
nytt FUNK-seminar for alle LIS hvor Helge Einar Roald holdt foredrag.
Styret er tilgjengelig på sosiale medier og prøver å nå ut til alle LIS med relevant
informasjon om kurs og aktuelle saker.
Rapport fra Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi
Amin Kalaji rapporterte om kommunikasjon med myndigheter angående injeksjoner og
arbeid med proteseregister. Har hatt møter med politikere.
Sak 17,18 og 19 ble ikke tatt opp pga tidsnød
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Rapport fra de internasjonale organisasjonene
EBOPRAS/UEMS v/Spesialitetskomiteen
ICOPLAST v/Styret
ASPS v/Tormod Westvik
ISAPS v/Amin Kalaaji. Vietnam i september.
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Rapport fra de plastikkirurgiske avdelinger/foretak
Østfold/Moss
RH
AHUS
Hamar
Bærum
Skien
Stavanger
Bergen
Trondheim
Tromsø
Private aktører
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Eventuelt
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