Referat styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening
Tid: 28.05.2020, kl 1300-1600
Sted: Zoom

Deltakere: Lars Frich, Kjersti Ausen, Astrid S. Berntsen, Malgorzata Gosciewska, Hilde Bugge

Sak 13/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Sak 14/20

Coronasituasjonen

Sak 15/20

Høstmøtet 2020
Årets høstmøte er avlyst og vil bli erstattet med et webinar torsdag og fredag.
Planer for webinaret ble diskutert.

Sak 16/20

Styrerepresentant til etterutdanningskomiteen
Etterutdanningskomiteen ønsker en representant fra styret og Astrid S. Berntsen
stiller.

Sak 17/20

Kirurgisk behandling av lipødem
En arbeidsgruppe har sendt en rapport til Helsedirektoratet angående etablering av et
offentlig kirurgisk behandlingstilbud til lipødempasienter. Helsedirektoratet har svart at
HOD ber de regionale helseforetakene ta stilling til hvordan rapporten fra faggruppen
kan følges opp.

Sak 18/20

SCAPLAS 2021
Vi har fått forespørsel fra styret i SCAPLAS om det er aktuelt å arrangere SCAPLAS
i 2021. Vi tenker at vertsnasjonen Island må avgjøre dette.

Sak 19/20

Hvilken informasjon skal sendes medlemmene?
Informasjon om og linker til webinarer vil bli lagt ut på hjemmesiden og på LIPS
Facebooksider.
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Sak 20/20

Oppfølging av saker fra siste styremøte
Ad 4/20: Plastikkirurgisk nummer av Kirurgen vil bli utgitt i Juni. Responsen har vært
bra og det er ikke plass til alle innlegg i dette nummeret.
Ad 5/20: Forskrift om kosmetiske inngrep og linking opp mot moms:
Helsedirektoratet vil innkalle til møte angående dette, men det er utsatt pga.
coronasituasjonen.
Ad 7/20: Søknad om penger til utarbeidelse av arbeidsdokument for
non-melanom hudcancer er sendt og vedtak om tildeling skjer før sommeren.
Ad 8/20: Det er innhentet bekreftelse fra Helse Vest om at deres oppdrag mht.
proteseregistre også vil omfatte brystproteser. Status for øvrig ukjent. Vi avventer videre
tiltak fra plastikkirurgenes side til vi hører fra Helse Vest.
Ad 32/19: Intet nytt innen ALCL-registrering.
Sak 21/20 Eventuelt
Neste styremøte
30 juni
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