Referat Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening
Tid: 15.01.2020, kl 1400-1800
Sted: Legenes hus
Tilstede:
Kjersti Ausen, Lars Frich, Hai Nguyen(vara for Astrid Berntsen),
Malgorzata Gosciewska, Hilde Bugge
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
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Konstituering av nytt styre
Oppgavefordeling i nytt styre. Lars Frich er nestleder og ansvarlig for
hjemmesiden. Malgorzata Gosciewska er kasserer, Astrid Berntsen er
høringsansvarlig og Hilde Bugge er sekretær.
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Høstmøtet 2020
Planleggger å ha onsdagsseminar (halv dag) sammen med bryst-og endokrinkir.
som i fjor og fredagsseminar. Frie foredrag på torsdag som vanlig.
Frist for innmelding av symposier er 31.mars og siste frist for innlevering av
abstrakt er 31.mai. Dette er tidligere frist enn før og er bestemt av NKF.
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Plastikkirurgisk nummer av Kirurgen
Avdelingsledere har meldt inn temaer til en plastikkirurgisk utgave Kirurgen.
Frist for innlevering av innlegg er påske.
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Estetiske behandlinger- siste utviklinger
Vi har meldt inn denne saken:
Forskrifter som omhandler kosmetiske inngrep hjemlet i Lov om
helsepersonell: Behov for endrede definisjoner.
Dette er svaret fra Helsedirektoratet:
Vi har for tiden et annet oppdrag i direktoratet som vedrører den samme
tematikken, og vi ønsker å se disse i sammenheng. Det vil derfor dessverre ta
noe tid før saken er ferdigbehandlet, men vi håper dere har forståelse for
dette. Dere kan forvente et svar fra oss senest våren 2020.
…. Det andre oppdraget som du etterspør under er et oppdrag som
Helsedirektoratet nylig har fått fra HOD der de ber oss om bistand til et
utredningsoppdrag som skattedirektoratet har ansvar for vedrørende spørsmålet
om eventuelt å innføre mva. på alternativ behandling og visse typer helsehjelp.
For "visse typer helsehjelp" er det en grenseflate mot kosmetisk kirurgi.
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Vi ønsker derfor å se oppdraget litt i sammenheng med en evt. endring av
definisjon av kosmetisk kirurgi slik dere har gitt gode innspill på.
Våre saker er nå linket til mulig moms og styret involverer Legeforeningen
umiddelbart.
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Representant til LKG kvalitetsregister
Astrid Smedvik er pl.kir representent til kvalitetsregisteret for LKG.
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Arbeidsgrupper i plastikkirurgi - finansiering og organisering
Non-melanoma hudcancer gruppen skal møtes i februar og styret søker
Kvalitetsfondet om finansiering.
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Oppdrag fra HDir
Gruppen som skal utrede kirurgisk behandlingstilbud for lipødem skal gi rapport
før 1.mars
De regionale helseforetakene har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utrede
mulige løsninger for sporing av implantater. Utredningen skal ledes av Helse Vest
RHF i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk.
Styret skal sjekke om oppdraget også omfatter brystproteser, og om det kan være
starten på et nasjonalt proteseregister.
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Oppfølging av saker fra forrige styremøte
Ad 28/19: Arbeidsgruppe for utarbeidelse av innhold/poengberegning for
kontinuerlig etterutdanning for spesialister. Thomas Sjøberg er meldt inn til
Spesialistkomiteen som representant på vegne av styret.
Etterutdanningen vil foreløpig ikke bli obligatorisk.
Ad 29/19: Rådet for legeetikk spør om forbud mot gratiskonsultasjoner bør inn i
de felles etiske regler for leger.
Ad 32/19: Styret jobber fortsatt med Kreftregisteret og REK for å hente ut
journalopplysninger på pasienter med ALCL.
Ad sak 34/19: Antall Lis i plastikkirurgi i Norge. Diskusjon angående strategi
for å utrede dette.
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Eventuelt
Høring om forslag til transsex-behandling er kommet, men høringen er glemt
sendt til oss. Frist er 20.01.20 og vi sender svar om forlenget frist.
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ASPS/PSEN
Tormod Westvik er kontaktperson.
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Neste møte
12. mai
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